
لدى  ي�صدر  غاليمار«،  »دار  م��ع  باالتفاق 
المقبلة  القليلة  االأي��ام  في  ال��غ��اوون«  »دار 
الفرن�صي  لل�صاعر  »اإقليدي�صّيات«  دي���وان 
ال�صادر   )1997  -  1907( غّيوفيك  الراحل 
ال�����ص��ه��ي��رة التي  ���ص��ل�����ص��ل��ة »����ص���ع���ر«  ���ص��م��ن 
الديوان  وه��ذا  الفرن�صية.  ال��دار  ُت�صدرها 
تعتزم  ال���ت���ي  ال�����ص��ل�����ص��ل��ة  ف����ي  االأول  ه����و 
»الغاوون«، بالتعاون مع »غاليمار«، اإ�صدار 

اأجزاء منها في اللغة العربية.
اأحد  »اإق��ل��ي��دي�����ص��ي��ات« غ��ّي��وف��ي��ك )ُي��ع��ت��ب��ر 
الن�صف  ف���ي  ال��ف��رن�����ص��ي��ي��ن  ال�����ص��ع��راء  اأه����م 
قامت  الذي  الع�صرين(  القرن  من  الثاني 
ع�ّصاف،  زينب  ال�صاعرة  الزميلة  بترجمته 
ديوان فريد في بابه، لجهة اأنه يقوم على 
بال�صعر.  الهند�صية  االأ�صكال  تعريف  اإعادة 

اإنه نافذة �صعرية من اأطرف ما يكون على 
الريا�صيات والهند�صة. ج�صر غريب  عالم 
اأ�صّد  )ظاهرياً(  ين  متناق�صَ عالَمين  بين 
عن  عبارة  هو  الق�صيدة  عنوان  التناق�ض. 
ن،  �صكل هند�صي: مثّلث، مرّبع، دائرة، مثمَّ
ا�صتثمار  هي  والق�صيدة  اإل��خ،  م�صتقيم... 
ال�صكل  لهذا  الهند�صية  للخ�صائ�ض  بديع 
تت�صل  �صعرية  )واأحا�صي�ض(  اأف��ك��ار  لقول 
�صبيل  فعلى  وال��ح��ب.  والم�صاغل  بالحياة 

المثال في ق�صيدة »متوازيان« نقراأ:
»ت�صرخان في الف�صاء

الذي يريد ف�صلكما
ت�صرخان بقّوة

على االأقّل، �صّد الف�صاء االآخر
الذي يقطعكما اإلى اثَنين

كما لو كنتما
الوحيَدين اللذين لن يلتقيا...

اإلى االأبد« )راجع ال�صفحة 22(.
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من اللقب الذي ا�صتّله االإ�صالميون 
الم�صرية  ل��ل��م��غ��دورة  ال��م��ن��اف��ق��ون 
�صباب  ا����ص���ت���ّل  ال�����ص��رب��ي��ن��ي،  م������روة 
لل�صحافية  لقباً  الليبيراليون  المنتديات 
ال�صودانية »المغدورة« اأي�صاً لبنى الح�صين. 
لقب  ا���ص��ت��ّق��وا  ال��ح��ج��اب«  »�صهيدة  لقب  م��ن 
ا�صتقاق.  اأكثر من  هذا  البنطلون«.  »�صهيدة 
والمغدورتان  ك��ي��ف  ل��ك��ن  رّد.  اإن���ه  �صحيح. 
النيل،  م�صّب  ب��الد  من  م�صرية  اأول��ى  مّنا: 
وثانية �صودانية من بالد قريبة من منبعه. 
�صمال  م���ن  اأول  م��خ��ت��ل��ف��ان،  وال���م���ج���رم���ان 
ال��م��ت��و���ص��ط، وث�����اٍن م���ن ج��ن��وب��ه؟ ن��ح��ن في 
اأي�صاً.  ت��اري��خ  ال��ج��غ��راف��ي��ا  الأن  ال��ج��غ��راف��ي��ا، 
اإن  ثم  م��راوغ��ًة.  واأق��ّل  تمو�صعاً  اأكثر  تاريخ 
ال��ث��ي��اب واالأق��م�����ص��ة، عن  ي���دور ع��ن  حديثنا 
وغطاء  اأع��ل��ى  غطاء  ع��ن  وبنطلون،  حجاب 
��ت��ي��ن ت�����ص��ب��ه��ان اإل����ى ح���ّد ما  اأ���ص��ف��ل، ع��ن ���ص��فَّ
بمزاعم  ال��م��ت��ق��ات��ل��َت��ي��ن  ال��م��ت��و���ص��ط  ��ت��ي  ���ص��فَّ
ال��ث��ق��اف��ة. ال��ث��ي��اب م����اّدة ل��ج��غ��راف��ي��ا اأخ���رى؛ 
جغرافيا الج�صد التي اأقحمها الدين، بدعم 
م�صيرنا  ف���ي  ت��خ��ّل��ف��ّي،  ذك������ورّي  م��ج��ت��م��ع��ّي 

واأحالمنا ود�صتورنا.

م�صتركة  تقاطعات  وال��زي  والمراأة  ال�صهادة 
لمن  مختلف  الجوهر  اإن��م��ا  الحالَتين،  ف��ي 

يريد روؤية هذا االختالف.
ف��ي ال��ح��ال��ة االأول�����ى ال��ج��ري��م��ة ف��ردي��ة �صد 
مجتمعية  الجريمة  الثانية  وف��ي  مجتمع، 

�صد فرد.
ينا�صبهم  ال���ذي���ن  االإ���ص��الم��ي��ون  ح���اول���ه  م���ا 
والبور�صوي  والتجاري  االنتهازي  الت�صعيد 
االأولى  الجريمة  تحويل  هو  ن�صاطهم،  في 
جريمة  مجتمع،  �صّد  مجتمع  جريمة  اإل��ى 

الغرب �صّد االإ�صالم.
اإن ال كراهية  ف��ن��ق��ول  ال��ح��ق��ائ��ق  ب  ُن��ك��ذِّ ل��ن 
لكن  ال��غ��رب،  ف��ي  الم�صلمين  ���ص��ّد  متنامية 
تنا في تمكين هذه  هل �صاألنا اأنف�صنا ما ح�صّ
وخلقها  تغذيتها،  في  تنا  ح�صّ ما  الكراهية؟ 

في اأحيان كثيرة؟
فرد  جريمة  ل�صت  ال�صربيني  قتل  جريمة 
الح�صين  لبنى  َجْلد  وجريمة  مجتمع،  �صّد 
هما  ب��ل  ف���رد،  ���ص��ّد  مجتمع  ج��ري��م��ة  لي�صت 
واحدة: جريمة  ب�صمات  جريمتان تحمالن 

مجتمع �صّد نف�صه.
نزال في  ما  نكون  والبنطلون  الحجاب  بين 

الثياب، في الجغرافيا، في الَقَدر ال�صخ�صي 
البائ�ض لكل امراأة ولدت م�صلمة اأو عربية.

والرجل  �صحية،  الحالَتين  كال  في  ال��م��راأة 
المراوغة؟  ف��ل��َم  ���ص��ّف��اح.  الحالَتين  ك��ال  ف��ي 
القاتل االألماني �صتتكّفل ا�صتقاللية الق�صاء 
به،  المنا�صب  الق�صا�ض  ب��اإن��زال  ب���الده  ف��ي 
ل��ك��ن م���اذا ع��ّن��ا ن��ح��ن؟ م���اذا ع��ن الق�صا�ض 
الذكوري  ب��ال��م��ج��ت��م��ع  اإن���زال���ه  ي��ج��ب  ال����ذي 
ال��م��راأة ث��م ع��اد بعد  ال���ذي ح��ّج��ب  المنحّط 
ب��ه��ا؟ م���اذا ع��ن الق�صا�ض  ل��ل��م��ت��اج��رة  ذل���ك 
الذكوري  ب��ال��م��ج��ت��م��ع  اإن���زال���ه  ي��ج��ب  ال����ذي 
البهيمي العربي االإ�صالمي الذي يجعل من 
لب�ض بنطلون ف�صفا�ض جريمة كبرى اأفظع 

من جرائم االإبادة الجماعية في دارفور؟
اأنف�صنا  بها  نجد  خ��راف��ي��ة  ح��ال��ة  اأم���ام  نحن 
تحّكم  �صّيدَتين  اأم��ام  قما�ض.  �صهيدَتي  اأم��ام 
اأمام كائَنين ب�صريَّين  القما�ض بم�صيَريهما. 

�ُصنقا بخيط ن�صيج.
***

الأجل بنطلون ف�صفا�ض ُتجلد امراأة مثّقفة؟ 
يا لعارك يا اأّمتي القحباء التي ال تجد َمن 

يجلدها.

بين اأ�صياء قليلة ال ت�صتطيع المدينة الحديثة اإبراز هوّيتها 
ال�صحرية ومعناها الحقيقي: الباب.

الباب للقرية. الأن الباب رائحة، واالأبواب روائح اأواًل. وفي 
ب��اب الباكة  اأت��ذّك��ر  بيت ج��ّدي ك��ان االأم��ر على ه��ذا النحو. فحالما 
اأ�صّم رائحة الحليب المتداخلة - بح�صن  ال�صرقية )حظيرة البقر( 
نّية - برائحة زبل البقر. وحالما اأتذّكر باب الباكة ال�صرقية )حظيرة 
االأح�صنة والحمير( اأ�صّم رائحة الحمير االأليفة. وحالما اأتذّكر باب 
باب  اأت��ذّك��ر  وحالما  والهيل.  القهوة  رائحة  اأ�صم  االأزرق  الم�صافة 
اأ�صّم  العّلية  باب  اأتذّكر  وحالما  والَق�َصل.  التبن  رائحة  اأ�صّم  التّبان 
رائحة �صابون الغار حيث لم يكن في بيت جّدي حّمام وكّنا ن�صتعمل 
الباب االأكثر عنفاً في مخّيلة  العّلية الموح�صة لال�صتحمام... لكن 
�صبّي كنُته ذات يوم هو باب »الم�صماية« )بيت الخروج(، اأو البابها. 
كانت »الم�صماية« في اأق�صى الحاكورة وراء البيت، وكانت مبنّية من 
حجر البازلت االأ�صود، وكانت ملفوفًة لّفاً حلزونياً في بنائها، بحيث 
ت�صتر من فيها وفي الوقت نف�صه لي�ض لها باب. مدخلها الغريب كان 
بابها والبابها، كان تمثياًل رمزياً لحيائنا النابح والحلزوني والملتّف 
في  االأخالقية  بتعقيداتنا  �صبيهاً  كان  الفردو�ض.  كحّية  نف�صه  على 
التعامل مع اأج�صادنا. هذا الالباب رائحته لم تكن من رائحة ما فيه 

بل من فكرته، لذلك لم يكن قذراً ا�صتذكاره، بل �صادماً.
في الجزء القديم من بيت جّدي كان ثمة باب �صميك مقفل دائماً 
اإحدى  ف��ي  داخ��ل��ّي  ال��ب��اب  وه��ذا  مبا�صرًة،  ال��ج��ي��ران  بيت  على  يفتح 
القرية  ُغمرت  عندما  الكبيرة«  »الثلجة  في  �صنعوه  وق��د  ال��غ��رف، 
بالثلج. في ذلك العام - كما يقول جّدي - �صنعوا اأبواباً كثيرة بين 
ة تفتح على بع�صها البع�ض. كان الجيران يزورون  البيوت المترا�صّ

اأبداً  المقفل  الباب  وه��ذا  اأبوابها.  من  البيوت  دخ��ول  دون  بع�صهم 
ُي�صعل  الذي  الثلج وبيا�صه وبرده  ارتبط بلون  الذي  في بيت جّدي 
البيوت واالأبواب الداخلية دفئاً، ارتبط اأي�صاً برائحة الحطب والنار 
ال�صباح  فطور  مع  االآت��ي  ال�صاي  برائحة  ارتبط  المفرقع،  والجمر 
انبعثت من  رائحة  وكل  الزالبية،  قلي  وبرائحة  الجيران،  عند  من 
قاموا  اإلى مطبخ  حّولوها  والتي  للجيران  المحجوبة  الغرفة  تلك 

بتوريقه باالإ�صمنت حتى فوق الباب الذي تحّول اإلى جدار حقيقي.
ج��ّدي ل��م ي�صع طينًة ف��وق ال��ب��اب، لكن ال��ب��اب م��ع ذل��ك ت��ح��ّول اإلى 

جدار.
وهكذا كان كّل باب رائحة، وكّل رائحة حكاية، واالأبواب حكايا، حّتى 
لجان  ر  ُق��دِّ ولو  الغائب.  وحتى  منها،  ال�صدئ  وحتى  منها،  الُمخلَّع 
باتي�صت غرونوي )بطل »العطر« لزو�صكيند( زيارة بيت جّدي الأقنع 
كاتبه بتغيير بع�ض االأحداث في م�صيره، ولقال له: عو�ض اأن تجعل 
الفتيات اجعلها مع االأبواب. االأبواب فتيات، والفتيات  جرائمي مع 
كانت  المغلق.  وحتى  ال��م��وارب،  وحتى  منها،  المفتوح  حتى  حكايا، 
م�صتغّلة   - »القعدة«  غرفة  ب��اب  على  ع�صراً  تقف  ال�صغرى  عّمتي 
�صديد  �صمت  ف��ي  ممازحًة  غ��ام��زًة   - م�صاغلهم  ف��ي  الجميع  غياب 
يحّل  وحين  ال�صّباك.  م��ن  يطّل  ك��ان  ال��ذي  ال��ج��ي��ران  اب��ن  وجن�صّي 
الم�صاء وينام المتعبون، تقف وراء ال�صّباك الم�صدل ال�صتائر وت�صعل 
ال�صوء وتبداأ بتبديل ثيابها في حركات منتقاة بعناية فاّلحة ماهرة 
وعا�صقة، را�صمًة بظاللها على ال�صتائر الرقيقة مناظَر كانت لتجعل 
ال�صّباك  ي�صير  يفقد عقله. وهكذا  د  المتر�صّ العا�صق  الجيران  ابن 
باباً اآخر. والج�صد باباً اآخر... كّل �صيء في بيت جّدي كان ي�صلح الأن 

يكون باباً. حتى جّدي نف�صه كان باباً. حتى اأنا. حتى هذا المقال.

ل��م ُي��م��لِّ��ح��وا ج�����ص��ده ك��ف��اي��ًة ب��ع��د والدت�����ه، ل��ذل��ك فرائحة 
كّلما  للجميع  يقوله  م��ا  ه��ذا  ال���دوام.  على  كريهة  قدَميه 
الملح. كيف يبخلون  اللعنة على  اأزعجتهم رائحة قدَميه. 
قدَميه.  من  تفوح  كريهة  رائحة  اأن  الحظت  حبيبته  بالملح.  عليه 

واأ�صدقاوؤه الحظوا اأنه ي�صع الكثير من الملح في طعامه. واأخوته 
دائم  ���ص��ار  م��ل��ح.  م��ل��ح.  م��ل��ح.  كال�صكاكر.  الملح  ي��اأك��ل  اأن���ه  الح��ظ��وا 
العط�ض، ياأكل الملح وي�صرب الماء. ملح وماء. ملح وماء. �صار ماء 

مالحاً. �صار بحراً. غرق فيه الراوي. ف�صاعت الحكاية.
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اأن ت��ك��ون ق��اع��ة ف��ي دي��ت��روي��ت، في 
ا�صم  ت��ح��م��ل  ال��م��ت��ح��دة،  ال����والي����ات 
قبيل  من  فذلك  �صقرا،  اأب��ي  �صوقي 
االعتراف  قبيل  م��ن  ب��ل  الخال�صة  ال��م��وّدة 
الحركة  ف����ي  ���ص��ف��ات��ه  ل����ه  ����ص���اع���راً  ب���ك���ون���ي 
ال�����ص��ع��ري��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة، وب��ك��ون��ي لي 
عالمي واأدواتي وجناحاي في هذه الحركة. 
الماألوف،  اأبعد من  اإلى  اإلى فوق  واأن��ا طرت 
ومن كل ماألوف، وما زلت اأطير اإلى الف�صاء 
واأ�صرع  والغرائب  العجائب  اإلى حيث  االآخر 
كان  وربما  ي�صّع  وم��ا  وي�صيء  يهمي  ما  اإل��ى 
ال�����ص��ع��اع خ��ّل��ب��اً وال م��ط��ر ف��ي��ه، ورب���م���ا كان 
الخ�صب عينه فاأنا له اآخذه واأدّل نف�صي على 
�صحابة  من  الحياة  من  اأ�صياء  اإل��ى  الطريق 
حياتي. وهذه حقائبي ممتلئة، ولي قدرتي 
واأ�صقى  اأتعب  اأنني  ولو  ج��داً  اأ�صافر  اأن  على 

واأفرح معاً واأنا في مكان واحد.
الثنائي الذي  اأ�صكر  اأن  ولي باندفاع ون��داوة 
الدين  �صرف  ماهر  ال�صاعر  ال��خ��ط��وة،  اأراد 
وال�����ص��اع��رة زي��ن��ب ع�����ّص��اف، وك��اله��م��ا رئي�صا 
ت�صدر  التي  »الغاوون«  جريدة  في  التحرير 
ال��ط��م��وح، كما  ك��ّل �صهر، وه��ن��اك  ف��ي مطلع 
قال الرئي�صان ال�صاعران، اأن ُتطبع »الغاوون« 
باللغة االإنكليزية و�صوف ت�صدر هذه الطبعة 
وكاأنما  االأميركية.  المتحدة  ال��والي��ات  ف��ي 
اإلى  �صت�صير  »ال��غ��اوون«  اأن  ال�صاعران  اأعلن 
م�صيرها االأكيد وهو اأن تعي�ض واأن ت�صتر�صل 
في مدارها واأن تكون حا�صرة اأمام القارىء 
اإما بالعربية في بيروت، واإما باالإنكليزية في 

البالد االأميركية وهي امتلكت الترخي�ض.
لما  لوالهما  وزي��ن��ب،  لماهر  �صكري  واأك���ّرر 
حدث ما حدث وما كان لي اأن اأحظى بفخر 
واللمعات  ب��ال��م�����ص��ّوغ��ات  ي��ح��ف��الن  وت��ق��دي��ر 
تحّل  واأن  وال��ب��رك��ات  بالتوفيق  لهما  واأدع���و 
ال�صروق  دائ�����رة  ف���ي  ال��ب��ق��اء  ن��ع��م��ة  ع��ل��ي��ه��م��ا 
والن�صاط الفكري واالأدبي، في حمّيا العطاء 
وال�صاأن  ال�����ص��ع��ري  ب��ال�����ص��اأن  ال��ن��ه��و���ض  ح��ت��ى 
حيث  النثر  مملكة  وفي  والفكري،  الثقافي 
يثورون  والذين  الكرام  واأم��ا  كثرة  الفر�صان 
ويغ�صبون ويتيهون حقاً، واأما الغاوون فاإنهم 
قّلة. وع�صى اأن تختلف التجربة واأن يك�صبوا 
الموهبة  �صماء  واإل��ى  المعرفة  اإل��ى  ال�صباق 
حيث يتداولون الممكن والم�صتحيل والغاية 

لي�صت اإال قريبة ومن يع�ض يَر.
و»الغاوون« في ذاتها لها دورها الناتىء ولها 

لعبة جّذابة،  واأن تكون في  الحراب  تمّد  اأن 
تنفذ  وعالمات  واهتمامات  وبيان  لغة  لعبة 
القّوة  الذي هو  اأ�صلوبها  ولها  ال�صميم.  اإلى 
اآخر  واأدب��ي في  اأ�صلوب جدلي  الجريدة،  في 
ال��و���ص��ف، وج���ريء و���ص��ج��اع، وف��ي اأم��ت��ن برج 
للمراقبة وال�صيد، �صيد الجميل والح�صنى 
في  اأو  �صعب  جانب  ف��ي  يقع  وم��ا  وال�صالح 
يتّم  حتى  �صعبة،  غابة  في  اأو  �صعب  ب�صتان 

اإنقاذه ون�صره على المالأ. 
من  اأّول���ه،  �صبه  ف��ي  الجريدة  عمر  والعمر، 
يتاح  ما  وه��و  منه،  واالأو���ص��ع  المهني  العمل 
واأن  ينتجوا  اأن  وال�صعراء  واالأدب����اء  للكتاب 
عن  يبحثوا  واأن  التراث  من  اأي�صاً  يقتربوا 
النقاط الجديدة واأن يعجبوا من االآتي من 
الموؤّلفات ومن الن�صو�ض التي تتوالى وماذا 
الجّدة  واأي���ن  مذهبها  ي�صل  واأي���ن  تحتوي 
اليقظة  الكتابة من  وم��اذا يكون حين تخلو 
م��ن ال��م��ع��ن��ى ال���ذي ال ي���ذوب واأن���م���ا ه��و في 
تحّوالت وفي نظرات اإلى االأمام، اإلى ما لي�ض 
اإل��ى ما هو يقذف  الظالل  في  قابعاً  جامداً 
نحو  ال�صليمة  الزاوية  نحو  وال�صعة  المجد 
اأو  الميزان الذي ال ُيخطىء وال يكون كاذباً 

في حال المعدن الذي يلّفه ال�صداأ.
و»الغاوون« تعك�ض المغامرات حين يقوم بها 
الح�صان  ه��و  ك��اأن��ه  ال��ذي  النثر  م��ن  جماعة 
ال�صارد ويركبه هوؤالء. وال �صير، ال مندوحة 
عن اأن نقول اإن الناثرين في االآونة الجارية 
ال��ع��ب��ث والمجون  اإل����ى م��ط��ارح��ه��ا م���ن  ب��ن��ا 
�صياع  في  اإنهم  االأرج��ح،  على  الخيبة،  ومن 
الدرع وهم  اأو  المجن  واإنهم حملة  الر�صالة 
تهجم  ولهذا  المناعة  فقدان  وفي  خطاأ  في 
وفي  الحكي  ف��ي  ال�صرعة  ج��رث��وم��ة  عليهم 
يتدهور  ما  نحو  ال��ف��راغ،  نحو  يم�صون  اأنهم 

من عٍل اإلى اأ�صفل. 
اأو�صاطنا  اأن اأحلم بالعك�ض هنا، باأن في  ولي 
حدة،  على  ك��ّل  ول��ه��م،  ال�صباب  اأق���الم  تنمو 
حديقة يرعاها ويغر�ض فيها ما يغر�ض من 
���ص��ّت��ى االأزه�����ار واالأ���ص��ج��ار. ول��ه��م ك��ذل��ك اأن 
يحلموا بما ينوون، بما يفعلون، بما ي�صلحون 
من الخراب، بما يجب اأن يكون من �صنعهم، 
اأن  ال  اأ�صابعهم  تاأليف  من  كعكة  يكون  ب��اأن 
اإلى جهة مماثلة،  النق�ض  ينقلبوا من جهة 
ورّبما اأن يدوخوا قلياًل اأو اأن يكونوا في دوار 
االبتكار والذهاب اإلى الواحة ال اأن تطويهم 
ال�صحراء والرمال الحاّرة القا�صية االأنياب.

وك��م��ا اأت���وّق���ف ع��ل��ى ال��ن��ث��ر وال���ذي���ن ينثرون 
ال��خ��ري��ف ورق���ة وث��ي��اب��اً، اأت��وّق��ف اأي�����ص��اً على 
جماعة من ال�صعر بح�صب االأوزان والبحور، 
تدور  ث��م  ت���دور  ال��ت��ي  التفعيلة  ج��م��اع��ة  ب��ل 
مو�صيقى  ذات  تبدو  التي  الق�صائد  وتنجب 
الأن  كذلك  اأنها  تبدو  ال  ثم  �صئيلة،  خا�صة، 
اإال  تكتمل  ال  الق�صيدة  والأن  ح��ي��رة  ه��ن��اك 
ير�صلها  ال���ذي  بالبحر  ال��م��الئ��م��ة،  بالزينة 
بليغة  ال�����ص��ي��اق،  ط��ري��ف��ة  االأح��ا���ص��ي�����ض،  نقية 
الكلمة قرب الكلمة التالية. وله، اأي ال�صاعر 
الذي اختارها، اأن يح�صل على التناغم، على 
التي  النوطات  على  ال�صال�صة،  على  النغمة، 
تهّز القارىء في ما بعد، بعد اأن يكون ال�صاعر 
العفريت  اأن يطلق  الهم�ض وفي  انغم�ض في 
من االإناء، من االأمواج، من القّنينة النادرة 
اأن يفتح دفتره  اأ�صير وال ي�صتطيع  حيث هو 
حمائم  وير�صم  والوحدة  الق�صبان  في  وهو 
اإلى  الكنوز،  ملتقى  اإل��ى  والرحالت  الحّرية 
على  ينفتح  بحيث  الملهم  ال��ت��م��ادي  م��غ��ارة 
الظلمة  م��ن  الحب�ض،  م��ن  وي��ه��رب  ال��ع��وال��م 
التي تغطي االأ�صّرة وال�صتائر، وتغطي الذين 
وال  يكتبون  ث��م  يكتبون  م��وائ��ده��م  اإل���ى  ه��م 

نتائج من قبلهم اأو ال اإ�صارة وابتداع.
ال�صاعر  اأن على  اأرى  العك�ض،  اأرى  اأو كذلك 
وزخمه،  حيويته  له  وال��ذي  القادر  يكون  اأن 
ي�صاء،  الذي  باالأ�صلوب  الكالم  ي�صتطيع  واأن 
ولكن ال اأن يخ�صر المباراة الأنه اختار النثر 
وال�صعوبة،  الوزن  اختار  الأنه  اأو  وال�صهولة، 
ال���ن���ث���ر، مع  ���ص��ه��ول��ة ف���ي م���ج���ال  اإذ ه���ن���اك 
االأ�صف، وهناك �صهولة في الوزن واالعتماد 
الكّلي على طاقة الوزن اأن ي�صلح ما اأف�صده 
الغابرون والالحقون، وهناك االنفالت من 
من  اأوت��وا  والذين  الموهوبين  ل��دى  القيود 
الروح المعطاء ما اأوتوا. وهو انفالت ينت�صب 
اإلى ال�صّدين، اإذ لك اأن تكون من تلك الفئة 
تكون  واأن  وال��ح��ك��م��ة،  ب��ال��ت��وازن  تنجح  واأن 
ودوزنة  بالتوازن  تنجح  واأن  الفئة  هذه  من 
اأن تلم�ض ال�صورة  اأ�صّدها، حتى  االأوتار على 
العالية المعّلقة على الحائط �صورة الوجد 
نغمتك،  ل��ك  تكون  واأن  ال�صحيح  والتعبير 
لتكون عندئذ اإما ع�صفوراً يغّني موّفقاً واإما 
اأن تكون عازفاً وتح�صل على الهدية الثمينة 
القوام،  �صلب  الج�صد،  �صلب  ف��ي  الكامنة 
ب��اأف�����ص��ل جائزة،  ف���زت  اأن���ك  وع��ل��ى م��ا يعني 

باأف�صل تقييم.
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����ص���ع���راء ال����ي����وم ال ُي���ن���ف���ون م����ن اأج����ل 
ق�صيدة. اإذا كان النفي امتيازاً فيجدر 
ي��ت��خ��ّل��ى عن  اأن  ل���ي���ح���وزه،  ب��ال�����ص��اع��ر، 
لكن  اأخ���رى.  بوظيفة  وين�صغل  ردح���اً  وظيفته 
اأق�صى عقوبة قد  اأنه  امتيازاً، ذلك  لي�ض  النفي 
تنزل ب�صاحبها. ما كان المرء لُينفى لو لم يكن 
وم���وؤّث���راً، وما  م��ن��ظ��وراً  �صخ�صاً  واأ���ص��ا���ص��اً  اأ���ص��اًل 

النفي اإال طريقة ناجعة لجعله مخفياً وغفاًل.
اأي�صاً �صعراء اليوم ال ُيقتلون على حّد الكلمة.

الخيل والليل والبيداء تعرفني
وال�صيف والرمح والقرطا�ض والقلُم

�صعراء اليوم ال ُيقتلون وال ُينفون على المعنى 
ال���ذي ي��ك��ون ف��ي��ه ال��ن��ف��ي ن��ف��ي��اً خ��ال�����ص��اً والقتل 
قتاًل �صراحاً. لكنهم في مكان ما من كّل مكان 

منفيون ومقتولون.
يقال اإن الق�صيدة ال ُتكتب اإال في قبر التوّحد. 
كان  اإن  وت�صاأله  المرء  ُتقاطع  االأم��وات ال  حيث 
اأميركا،  في  القهوة.  من  اإ�صافياً  فنجاناً  يريد 

ي���ق���اط���ع ال�����ن�����ادل ال���م���ت���اأّن���ق 
ال�����ص��اع��ر ل��ي�����ص��األ��ه: ه���ل كل 
���ص��يء ع��ل��ى م��ا ي����رام؟ وعلى 
بالطبع،  يجيب:  اأن  ال�صاعر 
ل���ك اأن����ا ب���األ���ف خير.  ���ص��ك��راً 
ب���األ���ف خير  ي���ك���ون  ل��ك��ن��ه ال 
�صاكراً.  ل��ي�����ض  ط���ب���ع���اً  وه����و 
وال��ق�����ص��ي��دة ُت��ك��ت��ب ف��ي بحر 
وال��خ�����ص��ي��ة، حيث  ال�����ص��م��ت 
ال�صاعر  ت�����ص��األ  ال  االأ���ص��م��اك 
اإن ك��ان ق��د ت��ن��اول غ���داءه اأم 
البحار  ف��ي  ث��م��ة  ول��ي�����ض  ال. 
الطاولة  على  �صاخب  عتاب 
حبيَبين.  ب���ي���ن  ال���م���ج���اورة 
وحدته،  ف��ي  يكتب  ال�����ص��اع��ر 
انعزاله.  وف��ي  �صمته،  وف��ي 
وه�����ذا ل��ي�����ض م��ن��ف��ى م���ن اأي 
ُينفون  ال  اليوم  �صعراء  نوع: 

من اأجل ق�صيدة.
ح�صناً، كّل م�صروع ق�صيدة هو 
نفي موّقت، وموت معلن، اإن 
باأنه غياب  الموت  نعّرف  كّنا 
ال�صاعر  ذك��راه.  وبقاء  المرء 
وهو  متذّكراً،  لي�صبح  يكتب 

حتى  ال��ك��ت��اب��ة  ُي��ب��ا���ص��ر  اأن  م���ا 
يدخل في انعزاله وغيابه. وبمعنى ما، ال يخرج 
والحانات  ال�صوارع  حلبة  اإلى  االنعزال  هذا  من 
لمجّرد فروغه من كتابة الق�صيدة. ثمة جولة 

اأخرى له مع الموت تعقب الكتابة.
الق�صيدة؟  اأعجبتك  وي�صاأل: هل  ال�صاعر  يكتب 
ككل  الموت،  غياهب  من  ج��اءت  التي  الق�صيدة 
ح�صناً  ج��واب��اً  ال��ق��ارئ  يجيبه  وح��ي��ن  ق�����ص��ي��دة، 
ال�صاعر  اأن  ُيعقل  ه��ل  ح��ل��وة.  الق�صيدة  ي��ق��ول: 
اأنه  ُيعقل  نف�صه ال يمّيز بين الحلو والمّر؟ هل 
له  ليقول  ق�صيدة  ك��ّل  ب��اب  على  وُينفى  ي��م��وت 
القارئ،  اأي��ه��ا  �صكراً  ق�صيدتك.  حلوة  ال��ق��ارئ: 

ل الموت.  لكنني اأف�صّ
بالق�صيدة؟  راأي���ك  م��ا  وي�����ص��األ:  يكتب  ال�صاعر 
ي�صتطيع  ف��ق��ط  ي��ج��ي��ب.  وال  ي��ك��ت��ب  ال  ال���ق���ارئ 
المعادلة  هذه  قوام  لكن  اأحببتها.  لقد  القول: 
المّرة هو االآتي: القارئ �صاحب �صلطة وال�صاعر 
ق�صائد  يحب  نف�صه،  ال�صاعر  ق��ب��ول.  مت�صّول 
ينقد  ويكره،  يحب  غيره.  ق�صائد  ويكره  غيره 
ل�صبب  لكنه  اأي�صاً،  ق��ارئ  هو  ال�صاعر  وُيعجب، 
�صلطة  يملك  ال  ت��م��ام��اً  م��ع��روف  ل�صبب  اأو  م��ا، 

ال��ق��ارئ م��ن غ��ي��ر ال�����ص��ع��راء. ه��ل ُي��ع��ق��ل اأن روح 
على  دائماً  الزبون  التاجر؟  ملهمة  هي  ال�صاعر 
ف��ق��ط كلمة  اإر���ص��ائ��ه.  اإل���ى  ن�صعى  ون��ح��ن  ح���ق، 
مثلما  الق�صيدة،  ه��ذه  رائ��ع��ة  تكفيك:  واح���دة 
مثلما هي  اأي�صاً  الطعام، وجميلة  رائع هذا  هو 
جميلة هذه الكنزة. هذا يكفي ليطمئن التاجر 

اإلى ازدهار تجارته.
ثمة  ال�صاعر.  ُتن�صف  ال  بقارئه  ال�صاعر  عالقة 
ال�صعراء  يحتاج  ل��م��اذا  روع���ي:  على  يلّح  ���ص��وؤال 

اًء؟ قرَّ
ال�صحافيون  بعيد حّل  اأي حال، منذ زمن  على 
م��ح��ّل ���ص��ع��راء ال��م��دي��ح، ل��م ي��ع��د ال�����ص��ع��ر ُينظم 
تك�ّصباً، فما الذي يدعو ال�صاعر اإلى هذا التطّلب 
ال��م��ري��ر؟ وف���ي م��ك��ان م��ا ح���ّل ال��ت��اأري��خ العاري 
يقفون  ال  اليوم  ال�صعراء  االأط��الل.  �صعر  محّل 
التي  النفو�ض  تلك  نفو�صهم،  اأط���الل  على  اإال 
تنطق  اأن  م��ا  لكنها  لتنطق.  اأ�صحابها  يعّذبها 
ذنب  لي�ض  اإح�صان. هذا  اإلى طلبة  تتحّول  حتى 

بين  والعالقة  قّرائهم.  جريمة  اإنها  ال�صعراء، 
مطلع  على  متكّرر  اغتيال  هي  وقارئه  ال�صاعر 
كّل ق�صيدة. بل االأرجح اأن القارئ، قارئ ال�صعر 
اأو  �صفائه،  لحظات  في  ال�صعر  اإلى  يعود  اليوم، 
في  يقف  ال�صعر  كتاب  و�صناه.  تعبه  اأو  حيرته 
التيالنول،  علبة  م��ع  جنب  اإل��ى  جنباً  المكتبة 
ي�صلح  اأي�����ص��اً  وذاك  ال���راأ����ض،  ل��وج��ع  دواء  ه���ذا 
الدائم  الم�صترك  لكن  اأح��ي��ان��اً،  ال��راأ���ض  ل��وج��ع 
اإليهما في لحظة  اأن المرء يعود  في ما بينهما 
ال�صعر تخّل�صاً  القّراء يقراأون  مو�صوفة. بع�ض 
الجانب  على  تنام  الق�صيدة  النهار.  عناء  م��ن 
ُين�صي  اأن  ال�صعر  وظيفة  ال�صرير.  من  االأي�صر 
مرتبة  في  ُيو�صع  لذلك  اليوم.  متاعب  القارئ 
ال�صعر  اأخ��رى.  اأي مرتبة  النوم من  اإل��ى  اأق��رب 
ال��ن��وم، وال���ق���ارئ ال ي��خ��اف م��ن ال�صعر،  ق��ري��ب 
وب��ال��ط��ب��ع ه���و ال ي���خ���اف م���ن ال�����ص��اع��ر. يقول 
الذين  فرن�صا  �صائقي  ك��ّل  اإن  ك��ون��دي��را  م��ي��الن 
قابلهم يريدون اأن ي�صبحوا روائيين. من يريد 
وظيفة  لي�ض  ال�صعر  اقتراف  �صاعراً؟  ي�صبح  اأن 
اأقّله بالن�صبة اإلى ال�صاعر. قد يكون  اجتماعية، 

لكنه ال يملك  للنوم،  وقد يكون منا�صباً  عالجاً 
ولو  الخ�صوع  المرء على  التي تحمل  الوظيفة 
خ�صو�صاً  ك��ت��اب��ة،  ك���ّل  ت��ب��دو  وق���ت  ف��ي  للحظة. 
الكتابة النقدية، طالبة �صلطة وراغبة باإخ�صاع 

القارئ والمنقود على حّد �صواء. 
التكاثر.  من  ال�صعراء  يمنع  لن  كّله،  ه��ذا  لكن 
اإعادة  في  اليوم  يفكر  اأن  المرء  على  وجب  واإن 
ال�صاعر  �صفة  عليه  تنطبق  لمن  دقيق  ت�صنيف 

ومن ال تنطبق عليه. 
ب��ع�����ض ال�����ص��ع��راء ال��ي��وم ي��ن��ع��زل ع��ن��د ك��ت��اب��ة كل 
اأو  جمهوره،  ع��ن  النجم  ان��ع��زال  لكنه  ق�صيدة، 
رغبة الر�صول الم�صطفى في مناجاة رّبه وجهاً 
اأنه ما زال يخاطب اهلل  لوجه. بع�صهم يح�صب 
مبا�صرة، وبع�صهم يح�صب اأنه طاهر وبريء اإلى 
حّد ي�صتطيع معه اأن ي�صم الكرة االأر�صية كّلها 
بذنوب ال تغتفر. وبع�صهم االآخر يكتب كما لو 
هوؤالء  ال��ن��ا���ض.  م��ن  خ��ا���ص��اً  جن�صاً  يخاطب  اأن���ه 
جميعاً ي�صبهون ال�صعراء انعزااًل وتوّحداً، لكنهم 
مثلهم.  ينفون  اأو  ي��م��وت��ون  ال 
ف���ق���ط ي���ج���ل�������ص���ون وح���ي���دي���ن، 
الولوغ  ي�صت�صيغون  ال  الأن��ه��م 
ف��ي وح��ل ال��ذن��وب، ك��ان اأحمد 
»تاخدني  ي���ق���ول:  ن��ج��م  ف�����وؤاد 
عا�صي،  ج��ّدي  اآدم  المعا�صي، 
و�صبعان  معا�صي،  را���ص��ع  واأن���ا 

ذنوب«.
على االأرجح هوؤالء يمّثلون دور 
ال�صاعر، لكنهم لي�صوا �صعراء.

ال�صعراء، �صعراء اليوم، يموتون 
حين  لكنهم  اأنف�صهم.  وَينفون 
الق�صيدة،  ق��ب��ر  م��ن  ي���ع���ودون 
يبقون على الهام�ض، ُيجبرون 
قيامة  ت�صبه  قيامة  تمّثل  على 
اإليعازر، ذلك اأن ال�صعر لّوثهم 
جلودهم،  على  اأع�صابه  فعلقت 
برائحة  ت��ف��وح  ال��ت��ي  اأع�����ص��اب��ه 
مظهرها  ويلوح  النتن  التراب 
كجّثة تم�صي. مع ذلك ال يكف 
القّراء عن ترداد كلمة واحدة: 

اأحببت الق�صيدة.
اأيها القارئ، ال اأريدك اأن تحب 
الق�صيدة. واأنا ال اأخطب وّدك. 
وفي و�صعي اأن اأكتب لنف�صي، واأن 
اأكتب للريح اأي�صاً، واأن اأكتب ل�صناجب الغابات. 
التي كتبتها  الق�صيدة  اأن  اأعرف  اأن  وفي و�صعي 
ج��م��ي��ل��ة ج�����داً، الأن���ن���ي اأ����ص���ّم ف��ي��ه��ا رائ���ح���ة قبور 

وقيامات واأقراأ فيها ذاكرات موتى واأحياء. 
اأيها القارئ ال �صلطة لك علّي.

اأو  ثمة في كّل �صاعر َمن يقول هذا القول �صّراً 
علناً. وهو محّق من دون �صك.

اإن��م��ا اأي�����ص��اً، ثمة ق��ارئ ف��ي مكان م��ا، ق��د يكون 
فُتميته  الق�صيدة  يقراأ  نف�صي،  اأن��ا  القارئ  ه��ذا 
وتنفيه، وتمنعه من النوم. ثمة قارئ لن يقول 

اإن هذه الق�صيدة حلوة.
الق�صيدة موت  ة.  ُمرَّ الق�صيدة لي�صت حلوة وال 
الحياة  ح���دث  ال���م���وت  الأن  م���وت  ه���ي  وم��ن��ف��ى. 
النف�ض  ُيميت  المنفى  الأن  منفى  وه��ي  الجلل. 
من  الثانية  النف�ض  ويمنع  ك��ان��ت  ال��ت��ي  االأول���ى 
الثالثة.  النف�ض  في  المنفي  في�صتقّر  ال���والدة، 
تلك النف�ض التي ال ت�صبه ما�صيها وال حا�صرها، 

بل ت�صبه نف�صها. 
اأيها ال�صعراء، اأنا قارئكم، اكتبوا �صعراً ولن اأقول 

عن ق�صائدكم اإنها حلوة.

اأحمد فوؤاد نجم، بري�صة: عبد اهلل اأحمد.

بالل خبيز
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في ثقافتنا ال�صعرية مبالغات اأف�صدت ذائقتنا. مبالغات، 
م��ن ك��ث��رة ت���رداده���ا واالح��ت��ف��اء ب��ه��ا، ب���ات م��ن ال�صعب 
اقتالعها من الذائقة، حتى اأنها انعك�صت، حياتياً، على 

�صلوكنا ومفاهيمنا.
من هذه المبالغات، مثاًل، ما يقوله �صعيد عقل عن اأرز 
لبنان: »هالكّم اأرزة العاجقين الكون / المن قبل ما في 

كون كانوا هون«!
اأرز لبنان ك��ان ف��ي الكون  اإّن  ال��ك��الم :  ت��اأّم��ل��وا ف��ي ه��ذا 
قبل اأن يتكّون الكون!! وهو لم يكن قبل الكون فح�صب، 
بل هو يجعل الكون ي�صّج به، الكوَن كّله ولي�ض االأر�ض 

وحدها!!
اإنها كلمات كبيرة لكنها جوفاء. كلمات كبيرة بال معنى، 
مبالغة  وم��ب��اه��اة!  بفخر  الكثيرون  ي��رّدده��ا  ذل��ك  وم��ع 

جوفاء لكنها الت�صقت بالذائقة اللبنانية.
باأنف�صهم  اع��ت��داده��م  اأي�����ص��اً  ال�����ص��ع��راء  م��ب��ال��غ��ات  وم���ن 
واّدع���اوؤه���م اج��ت��راح ال��م��ع��ج��زات. ف��ي ال��ت��راث ال�صعري 
ال���ع���رب���ي ال��ك��ث��ي��ر م���ن ه����ذا االع����ت����داد وه�����ذا االّدع������اء. 
ولي�صامْحنا اأبو الطيب المتنّبي اإذا قلنا اإن لي�ض القليل 
والمبالغة،  واالع��ت��داد  االّدع����اء  اإل��ى  ينتمي  �صعره  م��ن 
و»الخيل والليل والبيداء تعرفني« هي االأقل انتماء اإلى 
المتنّبي  ي�صعون  الذين  كذلك  ولي�صامحنا  ذكرنا.  ما 

فوق النقد اإذا �صدمناهم بهذا الكالم.
�صعراء كثيرون اأي�صاً تاأخذهم مثل هذه المبالغات اإلى 
اأكثر  يكون  قد  فال�صاعر  ال�صاعر.  حقيقة  لي�ض  هو  ما 
وان�صحاقاً  وخ��ذالن��اً  وتوا�صعاً  وه�صا�صة  �صعفاً  النا�ض 
ولي�ض العك�ض. ولي�ض ال�صاعر من ير�صف كلمات كبيرة 
بمعاٍن  �صغيرة  كلمات  ي��خ��ّط  م��ن  ب��ل  �صغيرة،  ب��م��ع��اٍن 

كبيرة.
اإنه  ال��ع��ط��ب.  �صريع  وال��م��ره��ف  ال��م��ره��ف،  ه��و  ال�صاعر 

كالزجاج، معّر�ٌض في كّل لحظة لالنك�صار.
فليتوا�صع ال�صعراء كي يروا اأكثر.

االأرز، يا �صعيد عقل، مجّرد �صجرة ال غير. وال�صاعر، يا 
اأبا الطّيب، بالكاد يعرفه اأو يهتّم به اأحد.

وديع �سعادة

حوار  ف��ي  همنغواي  يقول 
في  كاالآبار«  »الكّتاب  معه: 
م��ع��ن��ى وج����ود ال��ك��ث��ي��ر من 
االآبار الجاّفة، اأو التي ُتجّفف بحكم 
اال�صتخدام الم�صتمّر، وكذلك وجود 
فتظّل  َب��ْح��رّي��ة،  بينابيع  ُت��غ��ّذى  اآب���ار 
ع�صارتها  وتتجّدد  االم��ت��الء،  دائمة 
منهم  ال��ك��ّت��اب،  ك��ذا  م�صتمّر.  ب�صكل 
َم����ن ج����ّف ب����اك����راً، وم��ن��ه��م َم����ن كان 
على  اأ���ص��اًل، معتمداً  ج��اّف��اً  ب���داأ  ق��د 
و���ص��ائ��ل ت��غ��ذي��ة، وم�����واّد ت��ق��وي��ة، كي 
يتمّكن من االإقالع. وثمة َمن يكون 
دائماً  مخزونه  يرفد  متجّدداً  بحراً 
بالجديد والمبَدع، فال يكّرر نف�صه، 
يبدعه.  ما  في  اأح��د  على  يتوّكاأ  وال 
الُمجعجع  الَمتح  يمار�ض  ال  اأن��ه  اأي 

من بئر االإبداع.
المراحل  على  ذلك،  اإ�صقاط  يمكننا 
طفولة  ث��م��ة  ت��ك��ون  فكما  ال��ع��م��رّي��ة، 
اأدبّي،  اأدبّية، ون�صج  اأدبّية، ومراهقة 
�صيخوخة  ثمة  يكون  اأن  بّد من  فال 
بال�صيخوخة  نعني  ه��ل  لكن  اأدب��ّي��ة. 
المتقّدمين  الكّتاب  اأولئك  االأدب��ّي��ة، 
ف��ي ال��ع��م��ر، اأم غ��ي��ره��م؟! ���ص��يء من 
يتبّدى  اإذ  ذاك،  م���ن  و����ص���يء  ه����ذا 
ل���ل���م���ت���اب���ع ل��ل�����ص��ح��ف وال������دورّي������ات 
بوا  تن�صّ م��ّم��ن  ك��ث��ي��راً  اأّن  ال��ع��رب��ّي��ة، 
الوطيدة،  والعالقات  التراكم  بحكم 
منا�صب  ف���ي  ال�����ص��ي��ا���ص��ّي،  وال���ن���ف���وذ 
اإعالمية، باتوا يهذرون، اأو يثرثرون 
اأو ذك��ري��ات��ه��م، ف��ي ما  ب��ي��وم��ّي��ات��ه��م، 
اأّي�����ام م��ج��ده��م وعّزهم،  م��ن  م�����ص��ى 
م�����ص��ت��م��ّراً، لكّنهم ال  ي��ظ��ّن��ون��ه  ال���ذي 
م  يعلمون اأّن اال�صم الكبير، اأو الم�صخَّ
اإلى  ي�صيف  ال  اإع���الم���ّي���اً،  ��م  ال��م��ف��خَّ
���ص��اح��ب��ه ال��ه��ي��ب��ة ال���م���زع���وم���ة، بل 
الالحق  الجيل  يقبل  اأن  ي�صتحيل 
تو�صيف  بح�صب  االأدب،  )م��راه��ق��و 
جديداً  تقّدم  ال  بثرثرات  م�صايخه( 
الكثيرين  فمعارف  ج��ّدي��اً،  اإب��داع��ّي��اً 
التي عفا  من ه��وؤالء ال تتعّدى تلك 
نتيجة عقد  اأّنهم  كما  الدهر،  عليها 
نق�صهم الكبيرة والكثيرة، المنعقدة 
تقديم  ي�صتطيعون  ال  نف�صها،  على 
اأحد، اإاّل بعد اأن يباركوه اإثر تقديمه 
والتبعّية  وال����والء  ال��ط��اع��ة  طقو�ض 
ل��ه��م، اأي اأن��ه��م ي��ري��دون اإّم���ع���ات، ال 
م��ب��دع��ي��ن م���ج���ّددي���ن، ي��ب��ح��ث��ون عن 
روائحهم،  ت�صتر  ك��ي  ت�صتنقع  م��ي��اه 
يعّريهم،  الأّن��ه  التجّدد،  يتقّبلون  ال 
�صرابهم  ن���اط���ح���ات  زي����ف  وي��ك�����ص��ف 
التي ارتزقوا بها طوياًل وكثيراً. كّل 
وكّل  م��روق،  هو  تجديد في عرفهم 

مجّدد هو »خروق« بمعناه العاّمي.
ل��ل��ك��ث��ي��ر م���ن االأ����ص���م���اء التي  ن���ق���راأ 
م���وادَّ يخجل  ل���الأدب،  اآل��ه��ة  تكّر�صت 
اأّي مبتدئ من كتابتها، تعاني ركاكة 
واإفال�صاً،  وب��وؤ���ص��اً  و�صحالة  و�صعفاً 
ف������اإّن االح���ت���ف���اء بتلك  رغ����م ذل�����ك، 
الكتابات يكون قائماً على قدم و�صاق، 
بالطبع  وتعظيماً،  وت�صفيقاً  تهلياًل 
من  المفل�صين  قبل  من  ذل��ك  يكون 
اأمثالهم، القّيمين على تلك المنابر 
اأنه  اأو  والأزالمهم.  لهم،  ُتوَقف  التي 

ي��ك��ون م��ن قبل ط��ام��ع ف��ي نفوذهم، 
اأنهم  كما  اله�ّصة.  �صاللمهم  مت�صّلق 
يكونون دائمي التاأّفف من الم�صاغل 
الكثيرة، ومن تبعات ال�صهرة واآثارها 
ال�صلبية، من دون اأن يتنازلوا عن اأّي 
من  يتاأّففون  التي  المهام  تلك  من 
وطاأة م�صوؤولّياتها ليل نهار. يغدون 
تّم  بارعين، وذلك بعدما  متحّدثين 
لهم االأمر وا�صتقام، وبعدما �صمنوا 
ت��اأم��ي��ن م��داخ��ي��ل ث��اب��ت��ة ت���دّر عليهم 
اأم��������وااًل وف����ي����رة ت��ت��ك��ّف��ل �����ص����رورات 
يتمّتعون  الذي  الترف  ذاك  ترفهم؛ 
ج من الطامعين  ذَّ به على ح�صاب ال�صُّ
دعائّي  تكّفل  اأو  قبلهم  من  بتو�صية 
لهم. كما يحاول بع�صهم تعوي�ض ما 
فاته، اأي تعوي�ض نق�صه، باال�صتزادة 
اهلل، مقتن�صين  ما خلق  من طّيبات 
المبتدئات  الكاتبات  اأو  المعجبات 
عبر  �صريعة،  �صهرة  ف��ي  الطامعات 
يتكّفل  التي  الدعاية،  و�صائل  تاأمين 
تمّكنوا  ال��ذي��ن  ال�صنعة،  �صيوخ  بها 
فوّطدوا  ط��وي��اًل،  تم�صكنوا  ب��ع��دم��ا 

ال�صداقات، ومّتنوا العالقات.
عندما تغزو ال�صيخوخة َمن يركنون 
اإلى خّلبّية االأ�صماء، ون�صوة االألقاب، 
ولّذة المدائح، فاإنها ال تترك مجااًل 
فما  اأدب��ّي��ة،  توبة  اأو  محتملة،  لعودة 
تّمت  واإن  تجبيره،  ي�صتحيل  ينك�صر 
فاإنها  تجميلّية  ج��راح��ّي��ة  ع��م��ل��ي��ات 
�صتكون ترقيعّية غير فاعلة. كما اأّن 
ثمة �صباباً، من ناحية العمر، غزتهم 
فاأوقعتهم  االأدب�����ّي�����ة  ال�����ص��ي��خ��وخ��ة 

�صرعى، واأودت بهم اأدبّياً.
كّلما  االإن�����ص��ان  اأّن  ���ص��ع��ب��ّي��اً،  م��ع��روف 
ال�صغير  كالطفل  اأ�صبح  عمرّياً  َكُبر 
بفعل  يكت�صبها  الح�صا�صّية،  مفرط 
يبداأ  ب��ال��غ��ادر،  ينعته  ال���ذي  ال��زم��ن 
حركة  اأو  قول  كّل  تف�صير  اأو  بتاأويل 
ن��ظ��ر مخالفة،  وج��ه��ة  م��ن  ف��ع��ل،  اأو 
ي���رت���ك���ن اإل������ى ن���ظ���ري���ة ال����م����وؤام����رة، 
�صرقّياً  ب���ل  ع���رب���ّي���اً،  ب��ه��ا  ال��م��ع��م��ول 
اإلى  ع��م��وم��اً، ف��ي ك��ّل محفل، ي��رت��اح 
اإح�صا�صاً  م��خ��ت��ل��ق��اً  ال�����ص��ح��ّي��ة،  دور 
ب�����اأّن ج��م��ي��ع ال��م��ح��ي��ط��ي��ن ب���ه اأع����داء 
�صارقاً  ل��ه،  ويكيدون  ب��ه،  يترّب�صون 
يتحّدث  اأو  يراهم  ومّمن  نف�صه  من 
م��ع��ه��م، الأّن������ه ل���م ي��ع��د ق�������ادراً على 

القراءة واالختال�ض من الكتب.
اأكتب ما اأكتبه، من دون اأن اأ�صتح�صر 
 - جريمة  ارتكاب  في  فرويد  جناية 
ف�صيلة، قتل االأب اأدبّياً، اإذ اأن اأولئك 
والمالينة  الم�صايرة  اإلى  يحتاجون 
وال����ت����ع����اط����ف وال���������ص����ف����ق����ة... اإن���ه���ا 
مراعاة  ويجب  االأدبية،  ال�صيخوخة 
كما  ال��م��ف��رط��ة.  ال�����ص��ي��وخ  ح�صا�صّية 
يجب تبرير عدم تنّحيهم، وع�صقهم 
اأعمتهم،  ال��ت��ي  ل��الأ���ص��واء  ال��م��زم��ن 

واأعتمت دروب ب�صائرهم. 
بمقولة  معظمهم  �صمع  هل  اأدري  ال 
همنغواي: »اإّن ال�صحافة، بعد نقطة 
معّينة ت�صبح تدميراً للذات بالن�صبة 
اإلى كاتب اإبداعّي جاّد« اأم ال؟! فكيف 
بكاتب غير جاّد اإذاً، انتهت �صالحّيته 

ال�صحافّية واالأدبّية؟!   

هيثم ح�سين
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ال��������ن��������وت��������ات ك����ن����ح����الت 
�صفراء  عيونها  الحقول، 

واأجنحتها بّراقة 
ما  ُو�صع  في  اأن  اإلى  االنتباه  وعلّي 

قلناه اأن يكون �صوناتا، مع
اأننا لم نقله حقاً. كل �صيء بداأ من 

تلك النبرة وكيف امتلكُت 
اأج��را���ص��ه��ا وع��ّل��ق��ت ك��ل��م��ات��ك على 

كتفّي، �صغوفة بوزنها وباأمر 
ال����ف����ّخ ال�������ذي ل����ه �����ص����وء ال���ن���ه���ار. 
منحوتتك البي�صاء ترتع�ض حيث 

ُمرعباً  ك���ام���اًل  ال���ح���ب  اإال  ل��ي�����ض 
نرتدي الأجله قم�صاناً نظيفة 

نو�صتالجي  ك�صيء  �صعورنا  ون�صّرح 
ونر�صم باالأحمر والوردي

في  ����ص���ال���ح���ي���ن،  ل��ع�����ص��اق  اأدواراً 
�صراويل داخلية �صامتة االإ�صغاء.

المدينة مليئة بمانيكانات نحيفات 
يطوف  ال�صيف  ال��واج��ه��ات.  ف��ي 

مّرة اأخرى
الق�صيدة،  ه����ذه  و���ص��ل��ت��ك  واذا 
ف���ه���ذا الأنني  ُم���غ���ّب���رة،  ُم���ج���ّع���دة  

باأ�صابع دبقة  
قريبة  اأك����ون  اأن  واأرغ����ب  كتبتها 
الحرُّ  كاأنها  ت��ق��راأه��ا،  حين  منك 

ال�صديد.

التي  االأي��ام  في  ج��داً  كثيراً  نكبُر 
يتجّمد فيها الهواء كبطيخة

في البّراد، �صلبة كناظرة مدر�صة 
ت�صمع �صرب ال�صنوات 

جندي.  بنعل  وتدو�صه  المنتظم 
على االأقّل احذر �صطوري 

اأنك  اأم  نافذتك،  حاّفة  اإلى  تمتّد 
ترى الر�صو�ض وتقف عاجزاً

كزهرة.

***

اأذك����ر م��ن ط��ف��ول��ت��ي، ف��ت��اة ُحبلى 
اأبداأ 

منفوخة مثل ديك رومي 
في ال�»تانك�ض غيفين«

�صمع القلب الكثيف، وي�صيل
لّماعاً

اأي����ه����ا ال����رج����ل اأم�����ط�����ارك ل����م تكد 
تهطل

فوق �صتلة البطاطا
فلماذا يا فهيم 
زرعتها اأ�صاًل؟

تفا�صيل حدثت 
هنا، في الداخل

وفي النهار 
والليل

ال�صجرة مم�صو�صة، من 
الهواء المم�صو�ض

الرياح البي�صاء هدية 
من مالك عجوز 

مثل عائق �صخري 

راف�صاً التراخي 
ُترى هذا الحنين 
لمن ع�صاه يكون؟

تت�صاقط اأوراق االأ�صجار 
قلبي 
الذي 

راأى

عند مترو ال�صان �صارل
تاأتي خفيفاً

خطوتك على الر�صيف 
»راب�صودي« هائلة 

اأم�ّض نظرتك 
العين ُمبلَّلة 

اأمام العين 
ر  ظّلي الُمتهوِّ

يعود وحيداً

اأتيت عندما اأطفاأوا الم�صابيح 
هذا ما فتن الَعَتَمة 

خيولك الُمتعبة 
خيولك المرتاحة

ج�صد �صعيد 
ولو، ل�صاعة 

على هذه ال�صرفة 
اأُهزُم لياًل ونهاراً

ترحُل الأعثر عليك حّقاً
ومّني تذهب ثم تعود

راأ�صي على كتفك 
�صيٌف في اإناء بارد

ل�صت عاطفية 
لكنه

الغ�صن النحيل 
ق�صفه الخريف 

عن ال�صجرة 

اأّما النوم؟
اأّما الثمرة الثمينة؟

اأكون ممتّنة حقاً لو �صماء اأخرى 
نجوماً ال اأحفظها 

عن ظهر قلب.

***

خّلفُت لك رّقتي كلَّها تاأكل
جلَدك الطرّي، وعليك اأن 

تجعل االأمر هّيناً، بحيث
دٌع وال  ال يعط�ُض �صَ

ينغلق

مع ذلك َحنوٌن حّتى الق�صوة 
وفتنُتك ُم�صّرجٌة، لكنّني 

ال اأعرف كيف اأُدِخلك 
بدون كلمِة ال�صّر

اأحدهم اأيقظ ا�صمَك 
وكما تحترق غابة، دخاٌن

ع�صليٌّ فاح في
قلبي

لي�صت الُقبلة 
اأخ�صى اأنها الخفقة القاتلة 

ُتبّدُدنا خلَفها 

الليل فوق �صطوري
الليل هنا، وخلف النافذة 

الليل ردهاُت 
غابٍة مطرّية 

ال�صماء المفتوحة اإ�صابٌة 
قاتلة 

طلقٌة ُتتقُن �صوَت الحرير

***

ز، �صمعت  ذاهبة باّتجاه اأفق ُمحزَّ
�صوتك يزحف على �صفحة وجهي

المنمنمة.  اأذن��ي  ويدخل  الي�صرى 
حذائي 

من  كبيرة  قطعة  مثل  ال��ري��ا���ص��ي 
اآي�ض كريم بالفانيليا، 

يترك دوائر على الوحل، 
حة  ُملوِّ ت��ط��ي��ر  ف���را����ص���ات  ت��ت��ب��ع��ه��ا 

باأجنحتها، 
مثل اأهداب رخوة. 

لحاء ال�صجر قا�ٍض، بظفري 
ياب�صة،  خ���ارج���ي���ة  ط��ب��ق��ة  ن���زع���ت 

وتذكّرت قلبي.
جهاتها  م����ن  م���رف���وع���ة  ال�������ص���م���اء 

االأربع.
تقّدمت  ال���ذئ���ب،  ذل���ك  الح  اإن  م��ا 

ليلى اإليه 
ناباً  ون��زع��ت  ق�صيرة،  ة  ق�صّ بعلّو 

من فّكه،
ومّل�صت براحتها على فروه.

النهر  م����ج����رى  االآن  اأت����ب����ع  اأن�������ا 
المبتهج، مياه 

�صحلة عند طرفه الم�صتدّق، ُبنِّية 
غامقة بلون ف�صتان الجّدة.

على �صجرة جوفاء، 
انعك�صت �صهام نارية، 

وغدا النظر هّيناً
ت����ل����ك خ���ي���ب���ة وق�����ع�����ت ب�����اأم�����ر من 

ال�صم�ض.

القلم ال ذنب له، فالكتابة 
الكلمات،  ت��ل��ح��ظ  ح��ي��ن  ُم��ح��ت��ق��رة 

رجااًل عاديين.
نة دوائَر، لدع�صاتي  ُمكوِّ

اأثر وح�ض ف�صائّي.

للنحيب،  اأحتاجه  ما  حفرة  لي�صت 
اأريد

قبراً وا�صعاً الأطمر ال�صّر، ومرحة 
النهايات،  وف���ي  ال��ب��داي��ات  ف��ي  اأن���ا 

�صحرك 
لي�ض يخل�ض. في الغابة وجدت

ل��ّم��ا يزل  ال��ر���ص��اب  قبلة م��ت��روك��ة، 
ير�صح ولم 

اأ�صفق على فمي.

فكرتي وفكرتك تتوا�صالن 
بلهفة.

           بارتفاع نهد فتّي، 
نه�صت اإليك. داخل عظامك، 

�صمغ كثير، ال اأفارقك. في غيابك 
�صمغ كثير، هنا بين فخذّي.

ك��ل��م��ات ال��ح��ّب اأق���ّل ���ص��راوة منك، 
وعلى 

ترقد.  مري�صة  المالحظات  دفتر 
حرفان 

في الراأ�ض قاتالن، اأربعة 
في منت�صف الج�صد، وكثير 

الق�صة  ه���ذه  ف���ي  ال��ط��ح��ال��ب  م���ن 
القا�صية.

ثم اأنني بارتفاع خ�صر، اأقدر
اأن اأنظر داخلك، لو �صمحت

عناية جابر

عناية جابر، بري�صة: عبد اهلل اأحمد.
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عنايتها  ���ص��ت�����ص��ب��غ  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ه����ي  ه����ا 
ال�صعودي  ال�����ص��اع��ر  وتنتخب  ال��ح��اذق��ة 
اأح���م���د ال���م���اّل اإل����ى ���ص��دف��ة ه��ب��ط��ت كي 
اأهل وعائلة  الماّلجة حيث �صي�صير له  يكون في 
واأ����ص���دق���اء ك��ث��ر، وه���و ال����ذي ك��ت��ب ن�����ص��اً عاطفياً 
طوياًل عن زيارته للماّلجة، قراأته على �صفحات 
جريدة »ال�صفير« اللبنانية، فهي بتعبيره ال�»قلعة 
اأ�صوار وال متاري�ض ودون بّوابات... ح�صُنها  البال 
اأم���ام���ه الغزاة  ي�����ص��ت�����ص��ل��م  ح���ب م���ج���ّرد و����ص���اه���ق، 
ويدخلون طائعين، كل طيره في عنقه«، في حين 
اعتبرها ال�صاعر اللبناني غ�صان جواد »قطعة من 
اأو بمعنى من المعاني قرية لبنانية من  ال�صماء، 
اإال عزيزتنا  والحفاوة«...  واالأ�صجار  المناخ  حيث 
ال�صاعرة االإماراتية ظبية خمي�ض التي راأت المكان 

والم�صرح على اأنه كومة حجارة!!
اأذكر في هذه العجالة ق�صة �صفر ال�صاعر العراقي 
ال���راح���ل ���ص��رك��ون ب��ول�����ض ف���ي ���ص��ت��ي��ن��ي��ات القرن 
المن�صرم م�صياً على قدَميه من بغداد اإلى بيروت 
بحثاً عن الق�صيدة ومجلة »�صعر« ويو�صف الخال 

واأدوني�ض  ال���ح���اج  واأن�������ص���ي 
ومحمد  �صقرا  اأب��ي  و�صوقي 

الماغوط وتوفيق �صايغ.
اأذكر �صفر ال�صاعر الفرن�صي 
مروراً  اإفريقيا  اإل���ى  رام��ب��و 
ب���ال���ي���م���ن ال�������ص���ع���ي���د ال�����ذي 

ل����م ي���ك���ن ����ص���ع���ي���داً اأي���ام���ه���ا، 
هناك  ل��ي��ق�����ص��ي  وال��ح��ب�����ص��ة 
ب�����ص��ب��ب ذلك  ب��ال��غ��رغ��ري��ن��ا، 
ال���ل���م���ع���ان ال���خ���اط���ف ال����ذي 
والحوا�ض  ال���راأ����ض  ي�����ص��رب 
�صيطبعه  ك��الم  ب�صبب  م��ع��اً، 
الحبر في ما بعد والذي لن 

يجده هناك.
تقطع  قديماً  العرب  وكانت 
ال���ح���وا����ص���ر وال�����ب�����وادي كي 
تعثر على بيت �صعر لم يقله 

ل�صاٌن اأو قلب.
ال��داع��ي��ة )ال�صاعرة  ب��ي��ن  ال��م��م��اح��ك��ة  ع��ن  ب��ع��ي��داً 
ال�صورية ر�صا عمران مديرة »مهرجان ال�صنديان«( 
والمدعّوة )ال�صاعرة ظبية خمي�ض(، وعن تفا�صيل 

اأخرى ال اأجد مكاناً لذكرها االآن، لفتني 
في مقال خمي�ض حجم الت�صاوف والعين 
التي تنظر من خاللها وت�صف  الواحدة 

ما تراه.
ال�صوارع  ����ص���يء:  ك���ل  اإك���ره���ي  اأخ���ت���ي  ي���ا 
والمحّجبات  وال��وح��ل  وال��غ��ب��ار  المقفرة 
)الأن في القاهرة والخليج وبلدان العالم 
اإكرهي  م��ح��ّج��ب��ات!(،  ي��وج��د  ال��ع��رب��ي ال 
هذه البالد كما ت�صائين وبالطريقة التي 
بذاكرة  ول��و  �صيء  كل  و�صّجلي  تنا�صبك، 

مثقوبة.
وعلى  الزمان  ذلك  على  خمي�ض  تتح�صر 
اأ���ص��م��اء ن��ح��ّب��ه��ا ج��م��ي��ع��اً ف��م��ن اب���ن عربي 
اإلى  ال�صّمان  وغ��ادة  المنذر  بن  والنعمان 
كوليت خوري وممدوح عدوان و�صعداهلل 
ونو�ض ومحمد الماغوط واإح�صان مرا�ض 
)ال اأعرف من هو اإح�صان مرا�ض(. قائمة 
اأ�صماء ه��ي ن��وع م��ن دري��ئ��ة ج��اه��زة مغّبة 
والجهل.  والتحامل  بالكيدية  اتهامها 
ُترى هل توقف زماننا هنا؟ وهل �صحيح 
اآخ��ر وال  لن يكون لدينا محمد ماغوط 
اأو كوليت خ��وري غير  اآخ���ر،  قباني  ن��زار 
ي��ك��ون لدينا �صعداهلل  األ���ن  ن��ع��رف؟  ال��ت��ي 
وّن���و����ض اآخ����ر؟ ال��م��ق��ال ل��ي�����ض ب��ري��ئ��اً من 

التحامل على نا�ض المكان الذين تحوم اأرواحهم 
وفّنانين  كّتاباً  ب�صراً  فيه،  المجهدة  واأج�صادهم 
اأو نواطير بنايات  زّبالين  اأنا�صاً عاديين؛  اأم  كانوا 

اأو عّمال مياومين.
الجلبة  ه���ذه  اإل����ى  ي��ح��ت��اج  ال�����ص��ع��ر  اأن  اأع��ت��ق��د  ال 
والبندق  بالف�صتق  محّملة  ليموزين  اإلى  اأو  كّلها، 
باليورو،  فيها  الدفع  يتّم  فنادق  اأو  والمك�ّصرات، 
طريقة  على  اللوبي  في  منتظرين  اأو  بّوابين  اأو 
الذي  )وه���و  ال�صهاوي  اأح��م��د  الم�صري  ال�صاعر 
وكتبه  بنف�صه  غ��ارق��اً  المنام  ف��ي  حتى  ل��ك  يطلع 
وكثير من الدرا�صات التي ُكتبت عن �صعره الذي 
�ض  �صُنخ�صِّ ال�����ص��وف��ي؛  االأوزون  ثقب  فيه  خ��رق 
عنه مقالة عرفانية قريباً(. هل كانت تعتقد اأنها 

ذاهبة اإلى ال�صان جرمان اأم اإلى دبلن؟
لها  ال��ب��الد  ف��ي  »اأه��ل��ّي«  وكلمة  اأه��ل��ّي  المهرجان 
وح�صنه  المو�صوع  لدانة  وم��ن  كثيرة،  احتماالت 
اأنني لم اأقراأ اأي مقالة �صائنة بحّقه اإال ما كتبته 
اأنها  اأدِر خالل قراءتي لها  �صّيدتنا الفا�صلة، ولم 

�صاعرة اأم دبلوما�صية اأم امراأة اأعمال!

لنقل اإن ر�صا عمران اأخطاأت )قالت ظبية خمي�ض 
اأدوي��ة الأّمها،  اأن تجلب معها  اإن ر�صا طلبت منها 
وك���ان عليها كمديرة  ذل���ك(  ع��م��ران  ب  ُت��ك��ذِّ ول���م 

للمهرجان بعد خبرة لي�صت بالق�صيرة اأن تتفاداها 
النا�ض  كانت  كّله  ذلك  مع  فهم.  �صوء  الأي  تفادياً 
للم�صاركة  المجاورة  والقرى  المدن  من  تزحف 
هذا  وبيئي:  وثقافي  وح�صاري  مدني  طق�ض  في 
ما قراأته على االأق��ل في مقاالت وق�صائد الذين 
الماّلجة  اح��ت��ف��ال��ي��ة  وال���م���ك���ان  ال��ن��ا���ض  ����ص���ارك���وا 

ال�صنوية.
خمي�ض  ظبية  وق��ع��ت  ك��م��ا  ج����واد،  غ�����ص��ان  �صيقع   
القرون  بهرطقات  �صبيهة  كهنوتية  م��ن  ن��وع  ف��ي 
الغام�صة  الجغرافيا  بتحويل  والبائدة  الو�صطى 
ال  اإليها  الدخول  ملغومة  اإلى منطقة  واختزالها 
تحمد عقباه! ويبدو مقاله المن�صور في »الملحق« 
الوجه  ماء  لحفظ  مكتوباً  مقااًل   )2009 اآب   30(
ح��ي��ن ال��رج��وع اإل���ى ل��ب��ن��ان اأم����ام ال��ذي��ن ينظرون 
ب��اب ال�صبهة فهو ف��ي جزء  اإل���ى دع���وة ك��ه��ذه م��ن 
الذي  المكان  مديح  يخ�ض  ما  في  اإال  منه،  كبير 
يتقاطع في  واأبي عدنان،  �صتقوم فيه االحتفالية 
بع�ض من جوانبه مع مقال ظبية خمي�ض: جواد 
عبر ال��ح��دود ال��ب��ّري��ة م��ع ال��ف��زع وال��درام��ا واآيات 
النرج�صية  وبالونات  الحرز 
تجّنبه  م�صاألة  في  خ�صو�صاً 
لبع�ض الم�صاركين هناك!!!

ترى َمن يعرف غ�صان جواد 
�صديقنا  ���ص��وى  ���ص��وري��ا  ف���ي 
ور����ص���ا عمران  ف��ا���ص��ل  ع��ه��د 

وكاتب هذه ال�صطور؟
المطار  ع��ب��ر  خمي�ض  ظبية 
م������ع ق���������ّوة االأك�����������ص�����ن ل����دى 
عبر  جواد  وغ�صان  الو�صول، 
وكاأنهما  ال���ب���ّري���ة،  ال���ح���دود 
يقتحمان منطقة في القرن 
اأحد  يكت�صفها  لم  االإفريقي 
بعد! وبالتالي �صّحى غ�صان 
من  يعبر  ك��ي  بنف�صه  ج���واد 
ال�صورية  ال����ح����دود  ل��ب��ن��ان 
و����ص���ورة  االأم  دع��������اءات  م����ع 
اآي����ة ال�����ص��د وات�����ص��االت ر�صا 
ي��رام! كما �صّحت  اأن��ه على ما  عمران للتاأكد من 
دم�صق  م��ن  ت�صافر  وه���ي  بنف�صها  خمي�ض  ظبية 
ب��ال��ل��ي��م��وزي��ن اإل���ى »ف��ن��دق ال��غ��اب��ة« ال��غ��ام�����ض في 
الدواء  كي�ض  حمل  ع��ن��اء  متحّملًة  طرطو�ض 

الذي اأو�صت به ر�صا الأّمها!
ال�صيا�صية  ال��ي��وم  العربية  االأمكنة  اأ�صئلة  اإن 
والثقافية واالجتماعية مت�صابهة جداً، بتعبير 
اأبناء  خ��ي��ب��ات  ت�صابه  ن��ا���ص��ر،  اأم��ج��د  ال�����ص��اع��ر 
ا�صتغراب  ���ص��ّر  اأدري  ال  وه��ن��ا  االأم��ك��ن��ة.  ه���ذه 
الحياتية  ال��ج��وان��ب  ب��ب��ع�����ض  خ��م��ي�����ض  ظ��ب��ي��ة 
واالجتماعية والثقافية التي حاولت اأن ترّكز 
التاريخية  زي��ارت��ه��ا  بها  وت�صبغ  ك��ث��ي��راً  عليها 
اإلى الت�صاوؤل:  اإلى دم�صق، ا�صتغرابها يدفعني 
بلد  في  لل�صياحة  واآتية  اإ�صكندنافية  هي  هل 

عربي؟
المدينة  تعي�ض  ال��خ��ل��ي��ج  اإل����ى  ال��م��ح��ي��ط  م��ن 
العربية االآن مغالطة تاريخية كبرى. وال اأرى 
اأي �صير في انتقاد المكان و�صروطه و�صروب 
والثقافية  واالجتماعية  ال�صيا�صية  تلّوناته 
نوع  االآن  نحتاجه  ما  وك��ل  م�صبق.  تحّيز  دون 
على  ال�صوء  ي�صّلط  النقدية  الح�صا�صية  من 
اال�صطراب والت�صّو�ض والحيرة المريرة التي 
اإلى  العربية وحركتها،  المدينة  ت�صوب �صورة 
ع��ق��ي��دة ال��ن��ف��ط ال��ت��ي ت��ف��ر���ض وب��ال��ق��ّوة ن�صقاً 
الخلل  يعّمق  وهند�صياً  واجتماعياً  معرفياً 
ال���م���وج���ود اأ����ص���اًل ف���ي اأ����ص���ا����ص���ات ب��ن��ي��ان هذه 

المدينة.

�أكرم قطريب
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تعود �صداقتي مع ال�صاعر نزار قباني 
اأكثر من ن�صف قرن م�صى، وقد  اإل��ى 
دم�صق  ب��ي��ن  تنّقلنا  حيثما  ا���ص��ت��م��ّرت 
وبيروت ومدريد ولندن، تبادلنا خاللها الكثير 
م�صت�صاراً  ك��ان  عندما  خ�صو�صاً  الر�صائل،  من 
اأكثر من  معه  اأجريت  وقد  في مدريد.  ثقافياً 
ال�صحف  في  ن�صرتها  �صحافياً  ح��واراً  ع�صرين 
لندن.  اأو  ببيروت  فيها  عملت  التي  والمجالت 
ال�صحافي،  ر�صيدي  من  الحوارات  هذه  وزادت 
الأن بطلها �صاعر من طراز فريد مهنته الع�صق، 
»العمل  �صواه، وكم من مّرة قال لي:  وال �صيء 
اأعمال الع�صق، فالنّجار ال  الجّيد هو دائماً من 
اإذا دخل في حالة  اإال  كر�صي جّيد  يمكنه �صنع 
ع�صق مع الحجر، واإذا كان اهلل قد �صنع العالم 
بمثل ه��ذا ال��ك��م��ال وال��ت��ن��ا���ص��ق، ف��الأن��ه ك��ان في 
حالة ع�صق مع المخلوق، لذا ال يمكن لل�صاعر 
االقتراب من مو�صوعه ال�صعري اإذا لم يكن في 
عليها ج�صد،  اأك��ت��ب  ال��ت��ي  ال��ورق��ة  ع�صق.  ح��ال��ة 
واالقتراب منها دون �صعور بالحب هو نوع من 

االغت�صاب«.
اأحب يحب بجنون، وقد قال لي  اإذا  نزار  وكان 
في اأحد اللقاءات: »لي�ض ثمة ت�صاد بين الحب 

والموت، ففي كل حب قليل 
من الموت، وفي كل عاطفة 
الفناء،  م��ن  ���ص��يء  عظيمة 
المت�صّوفة  اأدرك  وق�����د 
الحتمية  ال���ع���الق���ة  ه�����ذه 
حّتى  وال��م��وت،  الحب  بين 
�صارت اأمنيتهم الكبرى اأن 

يفنوا في ذات المع�صوق«.
الن�صاء  م����ن  ك���ب���ي���ر  ع�����دد 
اأح�����ب�����ب�����ن ن����������زار ق����ب����ان����ي، 
ن���زار ه���ذا الحب،  واح��ت��رم 
ل��ك��ن��ه ف��ي ح��ي��ات��ه ك��ّل��ه��ا لم 
ن�صاء،  ث��الث  ���ص��وى  يع�صق 
ة زواجه  اإذا ما اعتبرنا ق�صّ
االأول���ى ح��دث��اً ع��اب��راً الأنها 
تقليدية  ظ��روف  ف��ي  تّمت 
ولَدين:  له  اأنتجت  بحتة، 
وكانت  وه�����دب�����اء،  ت���وف���ي���ق 
اآل  م�����ن  �����ص����ّي����دة  زوج�����ت�����ه 
اأ�صهر االأ�صر  اآقبيق، اإحدى 
التقليدية، ولم  الدم�صقية 
ر هذا الزواج الأكثر من  ُيعمِّ
خم�ض �صنوات مع خالفات 

م�صتمّرة.

كوليت خوري
عندما تحّرر نزار من عبء 
زواجه االأول الذي لم يكن 
�صافر  ل��ل��ط��رَف��ي��ن،  ���ص��ع��ي��داً 
كم�صت�صار  ال���ق���اه���رة  اإل�����ى 
ث����ق����اف����ي ف������ي ال���������ص����ف����ارة 
يترّدد  و����ص���ار  ال�������ص���وري���ة، 
التقى  اأن  اإل��ى  دم�صق  على 
اأوحى  ال���ذي  االأول  ب��ح��ّب��ه 
ال�صعر،  م��ن  بالكثير  اإل��ي��ه 
الحّب  ه���ذا  ب��ط��ل��ة  وك���ان���ت 
ال�صاعرة  خ�����وري  ك��ول��ي��ت 
وحفيدة  اأواًل  بالفرن�صية 
فار�ض  الكبير  �صوريا  رجل 
توّقع  ك��ان��ت  وق���د  خ�����وري، 
با�صم  بالفرن�صية  �صعرها 
ا�صم  على  �صهيل«  »كوليت 

عّدة  ل���دورات  والنائب  ال�صابق  ال��وزي��ر  وال��ده��ا 
اأّي�����ام المرحلة  ال�����ص��وري  ال���ن���ّواب  ف��ي م��ج��ل�����ض 

الديموقراطية.
ح��ي��ن ت��ع��ّرف��ت اإل��ي��ه ك��ول��ي��ت ف��ي ب��اري�����ض كانت 
اأمير  م��ن  زواج  تجربة  م��ن  حديثاً  خرجت  ق��د 
رف�صت  التي  ن��ارة  ابنتها  منه  اأنجبت  اإ�صباني 
��ت، رغ���م عودة  االل��ت��ح��اق ب��وال��ده��ا ع��ن��دم��ا ���ص��بَّ
الملكية اإلى اإ�صبانيا، الأنها لم ترغب في مغادرة 

دم�صق المدينة التي اأحّبتها.
اأي حين  1956 تحديداً،  في تلك الفترة، العام 
اأخذت �صهرة نزار قّباني باالت�صاع، خ�صو�صاً بعد 
ن�صره ق�صيدته ال�صهيرة »خبز وح�صي�ض وقمر«، 
ال  خا�صاً  �صعراً  لها  وكتب  كوليت،  اإل��ى  ت��ع��ّرف 
بن�صره »حين تجيء  اأدراجها )وع��دت  يزال في 
الحب  هذا  عن  كوليت  كتبت  وقد  المنا�صبة«(. 
الكتابة  ب��اب  فتحت  بجراأة  معه«  »اأي��ام  روايتها 
ال��وق��ت يجروؤن  ذل��ك  ف��ي  ل��م يكّن  اأم���ام كاتبات 
على البوح بحّبهّن. وقد دام هذا الحب �صنوات، 
اإلى �صداقة عميقة حّتى اآخر لحظة  ثم تحّول 
ب�صبب  ل��ه،  يتوافر  لم  حيث  ال�صاعر،  حياة  من 

الظروف ال�صيا�صية، التوا�صل والزواج.
زرُت كوليت  العالقة  تلك  اأن��ي في مطلع  اأذك��ر 

ذات يوم على غير موعد، حيث كانت �صداقتنا 
ال تحتاج اإلى مواعيد، فوجدت الباب الخارجي 
م�صقوقاً فدفعته، ودخلت، ففوجئُت بم�صهد لن 
فيما  عالية  كنبة  على  جال�صاً  ن��زار  كان  اأن�صاه: 
بكوَعيها  متكئًة  ���ص��ّج��ادة  ع��ل��ى  ك��ول��ي��ت  جل�صت 
على ركبَتيه وهو يتلو عليها اأبياته. لم ُيفاجاآا، 
ابت�صم  حالهما.  على  يبقيا  اأن  رجوتهما  وق��د 
نزار، و�صحكت كوليت، وكان هذا اليوم هو اأول 

معرفتي ال�صخ�صية بال�صاعر.
وك���ان معظم  اأدب���ي���اً،  ���ص��ال��ون��اً  كوليت  بيت  ك��ان 
ال�����ص��ع��راء وال��ك��ّت��اب ي���ت���رّددون ع��ل��ي��ه، وق���د كنُت 
�صبه يومي،  ب�صكل  ي��ت��رّددون  الذين  من  واح��داً 
وكانت كوليت تقراأ لنا با�صتمرار �صيئاً من �صعر 
كلما جاء  عندها  بنزار  األتقي  وكنت  فيها،  نزار 
عندما  زي��ارت��ه  بتخفيف  ب��داأ  ن��زار  لكن  دم�صق. 
بات  ري�صة،  اأب��و  اآخ��ر، هو عمر  �صاعراً  اأن  ع��رف 
ي���ت���رّدد ع��ل��ى ب��ي��ت ك��ول��ي��ت. وك����ان ح��ي��ن��ذاك قد 
والتي  ال�صين  في  ال�صورية  ال�صفارة  اإلى  انتقل 
عليها  مطلقاً  ج��دب،  مرحلة  مرحلتها  اعتبر 

ا�صم »المرحلة ال�صفراء«.

دونا ماريا
اأن  اإلى  ال�صين  في  نزار  بقي 
ال�صالم  عبد  الدكتور  اأن��ق��ذه 
ال��ع��ج��ي��ل��ي ال����ذي ج���اء وزي����راً 
�صقوط  ب����ع����د  ل���ل���خ���ارج���ي���ة 
وم�صر،  �صوريا  بين  ال��وح��دة 
ليقيم  اإ���ص��ب��ان��ي��ا  اإل����ى  ف��ن��ق��ل��ه 
 1961 ع�����اَم�����ي  ب���ي���ن  ه����ن����اك 
اإ�صبانيا،  ف��ي  وه��ن��ا،  و1965. 
اأجداده  اأمجاد  يتذّكر  وفيما 
في ق�صر الحمراء باالأندل�ض 
التقى بدونا ماريا، وهي امراأة 
عربية  ج���ذور  ذات  اإ���ص��ب��ان��ي��ة 
بمالمحها ال�صمراء و�صعرها 
ال�صوداَوين،  وعيَنيها  االأ�صود 
وت�����ح�����ّول ه�����ذا ال���ل���ق���اء اإل����ى 
كبيراً  ح��ّب��اً  اأث���م���رت  ل���ق���اءات 
اللغة  تعّلم  اإل��ى  ال�صاعر  دفع 
االإ�صبانية، كتابًة وقواًل، حّتى 
�صعرية  م��ج��م��وع��ة  ن�����ص��ر  اأن����ه 
لعيون  االإ����ص���ب���ان���ي���ة  ب��ال��ل��غ��ة 
�صغير  ك���ت���اب  وه����ي  م����اري����ا، 
الرجل  م�����ص��اع��ر  ف��ي��ه  ���ص��ّط��ر 
غربية  ام���راأة  تجاه  ال�صرقي 
اإال حفيدة من  يراها  يكن  لم 
اأحفاد االأمويين الذين اأن�صاأوا 
الخالفة االأموية االأندل�صية.

ت��ل��ك ال�����ص��ن��وات ال��ب��اه��رة من 
اإ�صبانيا  في  قّباني  ن��زار  حياة 
يتوّقف،  ال  ���ص��ع��ر  ن��ب��ع  ك��ان��ت 
واالإ����ص���ب���ان���ي���ة ال�������ص���م���راء اإل���ى 
دم�صق،  ب��زي��ارة  تحلم  ج��ان��ب��ه 
وهي التي ت�صعر اأنها دم�صقية 
هنا  اأندل�صية.  ت��ك��ون  اأن  قبل 
فارق  منها  اأخ����رى  والأ���ص��ب��اب 
وحبيبته،  ال�صاعر  بين  العمر 
نزار  وع��اد  كاأ�صدقاء،  افترقا 
ليبداأ  ب����ي����روت  اإل������ى  ق���ب���ان���ي 

مرحلة التفّرغ لل�صعر.

بلقي�س الرواي
ي��ت��رّدد على بغداد  ن���زار  اأخ���ذ 
ف�����ي م���ن���ا����ص���ب���ات »ال����م����رب����د« 

نزار قّباني، بري�صة: عبد اهلل اأحمد.

يا�سين رفاعية

في اأحد لقاءاتنا �صاألته اإذا ما كانت نظرته اإلى الحب قد 
فاأجاب:  �صبابه،  فجر  في  عليه  كانت  عّما  االآن  اختلفت 
اأن  الح�صبان  في  ياأخذ  ال  الأن��ه  علمّي.  ���ص��وؤال غير  »ه��ذا 
نظرتنا اإلى الحب تتعّر�ض الألوف التعديالت والت�صحيحات. ففي 
قّطة  حتى  يحّب  الأن  م�صتعداً  ال�صبي  يكون  ع�صرة  الخام�صة  �صن 
البيت االأنثى. وفي الع�صرين يحب الفتى اأول جارة له يراها وهي 
تن�صر الغ�صيل. وفي الخام�صة والع�صرين حين يذهب الطالب اإلى 
اأوروبا يقع في غرام اأّول غر�صونة تقّدم له الطعام في مطعم �صعبي. 
تجارية  �صفقة  االأع��م��ال  رج��ل  ل��دى  الحب  ي�صبح  الثالثين  وف��ي 
مح�صوبة. وفي الخم�صين يبداأ الرجل بمراجعة ح�صاباته القديمة 
ال�صّتين  وف��ي  كّلها.  هزائمه  ومتنا�صياً  انت�صاراته  اأه��م  م�صتذكراً 
180 درجة مئوية، فيبداأ البحث عن عرو�ض  يتراجع عقل الرجل 
من عمر حفيداته... هذا هو الخط البياني للحب، وهو كما ترى 
العقل«. بمراهقة  وينتهي  الج�صد  بمراهقة  يبداأ  التذبذب،  كثير 
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ال�����ص��ع��ري وغ���ي���ره، وق�����ص��ي��دت��ه عن 
الذي  ال�صاعر  وهو  م�صهورة،  بغداد 
عربي  زعيم  اأي  ف��ي  �صعراً  يقل  ل��م 
النا�صر،  ع��ب��د  ج���م���ال  ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء 
تلك  اأث��ن��اء  رحيله.  بعد  وخ�صو�صاً 
العراق  اإلى جميلة  تعّرف  الزيارات 
حّب  بينهما  ون�صاأ  ال���راوي،  بلقي�ض 
���ص��ام��ت، ف��ك��ان��ا ي��ل��ت��ق��ي��ان ����ص���ّراً في 
بغداد وعلى �صفاف دجلة يتناوالن 
العراقية  ال�صمك  اأكلة  »الم�صقوف« 

ال�صهيرة.
��ة ه��ذا الحّب  ت�����ص��ّرب��ت ق�����صّ اإن  وم��ا 
من  بمنعها  بلقي�ض  اأه��ل  ق��ام  حتى 
لقاء ال�صاعر، وقد كانت في منتهى 
اأنها  اأع��ل��م��ت��ه��م  ع��ن��دم��ا  ال�����ص��ج��اع��ة 
العائلي  الغ�صب  ح��ّل  وق��د  ت��ح��ّب��ه، 
واأعمامها  اأبيها  من  عليها،  الكبير 
ال��ذي��ن ح��اول��وا دف��ع��ه��ا اإل���ى ال���زواج 
م���ن رج���ل م���ن ق��ب��ي��ل��ة اآل ال�����راوي، 
اإما  اأنها  معلنًة  ذلك  رف�صت  لكنها 
اأن تبقى  ن���زار واإم���ا  ت��ت��زّوج م��ن  اأن 

دون زواج.
عائلٍة  م���ع  ن�����زار  اأر�����ص����ل  وب��ال��ف��ع��ل 
فرف�ض  بلقي�ض،  يد  طالباً  �صديقة 
اأه���ل���ه���ا م���ع���ّل���ل���ي���ن ذل�����ك ب�������اأن ه���ذا 
ن���زار  الأن  ل��م�����ص��ل��ح��ت��ه��ا،  ال���رف�������ض 
قباني - كما ُي�صاع عنه - زير ن�صاء، 
�صنَتين  اأو  �صنة  معه  تعي�ض  اأن  فما 
حتى يتخّلى عنها. وعندما حاولوا 
ل���ن يح�صل،  ذل����ك  ب�����اأن  اإق��ن��اع��ه��م 
ومنعوا  ب��ل  ال��رف�����ض،  على  اأ����ص���ّروا 

االأ�صرة الخاطبة من لقاء بلقي�ض.
االأنظمة  ف���ي  م���ع���روف  ه���و  وك���م���ا 
م�����ن نقل  ف���ث���م���ة  ال����دك����ت����ات����وري����ة، 
)نائب  ح�صين  ���ص��ّدام  اإل���ى  ال��خ��ب��ر 
نقله بدوره  ال��ذي  اآن��ذاك(  الرئي�ض 
البكر.  ح�صن  اأح��م��د  الرئي�ض  اإل���ى 
الرف�ض،  ه�����ذا  ال���ب���ك���ر  ا����ص���ت���غ���رب 
ف  ُي�صرِّ ال��زواج  ه��ذا  »اإن  قاله  ومما 

العراق«.
�صائعتان:  ث��م��ة  ال�����ص��دد  ه���ذا  وف���ي 
ا���ص��ت��دع��ى عميد  ال��ب��ك��ر  اأن  االأول����ى 
منه  وخ���ط���ب  ال��������راوي  اآل  اأ�����ص����رة 

بلقي�ض اإلى ال�صاعر. والثانية، وهي 
االأرجح، اأنه ذات ليلة ُطرق باب اأ�صرة 
بلقي�ض، وما اإن فتحوه حتى وجدوا 
اأنف�صهم اأمام الرئي�ض البكر ونائبه 
المرافقين،  وبع�ض  ح�صين  �صّدام 
هّيابين  المجال  اأف�صحوا  وعندما 
خ��ائ��ف��ي��ن م���ن ه����ذه ال����زي����ارة غير 
البكر  بالرئي�ض  فوجئوا  المتوّقعة، 
فاأُ�صقطوا  لنزار،  بلقي�ض  يد  يطلب 
في يدهم، ور�صخوا لالأمر. وهكذا 
اق���ت���رن ال�����ص��اع��ر ب��ح��ب��ي��ب��ت��ه، وك���ان 
ونائبه  البكر  الرئي�ض  هم  ال�صهود 

�صفيق  وال�������ص���اع���ر  ح�����ص��ي��ن  �����ص����ّدام 
العراقي  الن�صيد  م��وؤّل��ف  الكمالي 
الذي اغتاله )مع ابنه( في ما بعد 
�صّدام ح�صين ب�صبب خالف ب�صيط 
حدث بين ابن الكمالي وابن �صّدام 

)عدي(!
�صعيدًة  بيروت  اإل��ى  بلقي�ض  انتقلت 
��ف، ل��ك��ن م��ا نّغ�ض  ُت��و���صَ ���ص��ع��ادة ال 
عليها هذه ال�صعادة عام 1970 وفاة 
توفيق ابن نزار بمر�ض القلب وهو 

نزار  )كان  الع�صرين من عمره  في 
ق��ب��ل ه��ذه ال��ف��اج��ع��ة ق��د ف��ق��د اأخته 
لم  الأن��ه��ا  و���ص��ال منتحرًة  ال��ك��ب��رى 
الذي  ب��ال��رج��ل  االق���ت���ران  ت�صتطع 

اأحّبته(.
ف����ي م���رح���ل���ة ب����ي����روت اأح���������ّض ن����زار 
اأنجبت  وق��د  النف�صي،  باال�صتقرار 
وعمر،  زي��ن��ب  ول���َدي���ن:  بلقي�ض  ل��ه 
فرنجية  ���ص��ل��ي��م��ان  ج����اء  وع���ن���دم���ا 
 - بمر�صوم   - منحه  للبنان  رئي�صاً 

اللبنانية. الجن�صية 
ما من مّرة زرت فيها نزار في منزله 

االأنيق ب�صارع متفّرع من مار اليا�ض 
بلقي�ض  اإال وا�صتقبلتني  في بيروت، 
وببّحة  الجميلة  العراقية  بلهجتها 

�صوتها: »اتدّلل عيني اتدّلل«.
جميلة  ام�����������راأة  ب���ل���ق���ي�������ض  ك����ان����ت 
عينان  ك������اّف������ة:  ب����ال����م����وا�����ص����ف����ات 
كاليا�صمين،  ب��ي��ا���ض  خ�������ص���راوان، 
ت�صبغه  م����ا  ك���ث���ي���راً  اأ����ص���ق���ر  ���ص��ع��ر 
م�صدودته  القّد،  ممتلئة  باالأ�صود، 
ورغم  اأع��ل��ى...  اإل��ى  م�صرئب  بعنق 

اإال  �صنة(   15( بينهما  العمر  ف��ارق 
اأنهما كانا يبدوان وكاأنهما في ربيع 

عمَريهما.
القارئ،  يعلم  ك��م��ا  ال��م��اأ���ص��اة،  ل��ك��ن 
في   - فبلقي�ض  تنتظرهما.  ك��ان��ت 
���ص��ب��ي��ل ت��وف��ي��ر ال���ه���دوء ل��ل�����ص��اع��ر - 
�صحافية  م��ل��ح��ق��ًة  تعيينها  ق��ب��ل��ت 
ببيروت،  ال��ع��راق��ي��ة  ال�����ص��ف��ارة  ف���ي 
وك�������ان ه������ذا ال���ت���ع���ي���ي���ن ن����وع����اً من 
بلقي�ض  ت��ك��ن  ل���م  ح��ي��ث  ال��ت��ك��ري��م، 
اإلى  تلتزم بالدوام، بل كانت تذهب 
���ص��اءت وت��خ��رج متى  ال�����ص��ف��ارة متى 

ال��ي��وم الم�صوؤوم  ���ص��اءت. وف��ي ذل��ك 
اللبنانية  االأهلية  الحرب  اأي��ام  من 
اإحدى  ال�صبعينيات، هاتفتها  اأواخر 
الم�صبح،  اإل��ى  للذهاب  �صديقاتها 
لديها  الأن  اع���ت���ذرت  بلقي�ض  ل��ك��ن 
ال�صفارة عليها  اإعالمية في  اأ�صغااًل 
بلقي�ض  ذهبت  وبالفعل،  اإن��ج��ازه��ا. 
مراراً  ن��زار  وهاتفت  ال�صفارة،  اإل��ى 
لالطمئنان عليه وعلى االأوالد، بل 
اأ�صّرت  ب��ع��د،  ن���زار ف��ي م��ا  كما ق��ال 

الطفلَين:  ول��َدي��ه��ا  مخاطبة  على 
زي��ن��ب وع��م��ر، وك��اأن��ه ال�����وداع. وفي 
�صباح  من  ع�صرة  الحادية  ال�صاعة 
في  كبير  انفجار  دّوى  ال��ي��وم  ذل��ك 
بالقرب  البي�صاء،  الرملة  منطقة 
من فندق »ال�صمرالند«، وكانت زنة 
2000 ك��غ م��ن مادة  ه��ذا االن��ف��ج��ار 
»تي. اأن. تي«، اأ�صقط مبنى ال�صفارة 
اأب���ي���ه، وُقتلت  ب��ك��رة  ال��ع��راق��ي��ة ع��ن 
بلقي�ض بين من ُقتل )74 �صخ�صاً(.

�صريان  بلقي�ض  مقتل  خ��ب��ر  ���ص��رى 
النباأ  بلغ  اأن  وما  اله�صيم،  النار في 
ال��ف��اج��ع ن����زار ق��ّب��ان��ي ح��ت��ى �صقط 
منزله  اإل���ى  ه��رع��ُت  ع��ل��ي��ه.  مغ�صياً 
فوجدُت الفو�صى والحزن مع عدد 
بينهم  م��ن  ال�صيا�صيين،  م��ن  كبير 
م��ن غرفة  اق��ت��رب��ت  ع��رف��ات.  يا�صر 
النوم فاإذا بنزار ممّدد على ال�صرير 
�صبه فاقد وعيه وحوله اأربعة اأطّباء 
منهاراً  ك����ان  اإن���ع���ا����ص���ه.  ي���ح���اول���ون 
ت���م���ام���اً، ك��ّل��م��ا ���ص��ح��ا ي�����ص��ق��ط من 
اإل��ى جانبه  ابني  م��ع  بقيت  ج��دي��د. 
اأعطاه  عندما  اإال  منزله  اأغ���ادر  لم 
االأط���ّب���اء م��ن��ّوم��اً ك��ي ي��رت��اح. عدُت 
نزار  الأج��د  التالي  اليوم  �صباح  في 
م�صفّر  ال�صالون  �صدر  في  جال�صاً 
ال��وج��ه، لكنه م��ع ذل��ك ك��ان يرّحب 
ال��ذي��ن ج���اوؤوا لالطمئنان  ب��ال��زّوار 
ب�ّصام  ه���وؤالء  بين  م��ن  وك���ان  عليه، 
االإعالمي  الم�صوؤول  ال�صريف  اأب��و 
ال�صعبية«  »ال��ج��ب��ه��ة  ف���ي  وق���ت���ذاك 
»الهدف«.  جريدة  تحرير  ورئي�ض 
وك���ان ن���زار ي�����ص��األ��ه: م���اذا ب��ق��ي من 
ال�صريف:  اأب����و  فيجيبه  ب��ل��ق��ي�����ض؟ 
اإن��ه��م ي��رف��ع��ون االأن��ق��ا���ض وال نعلم 

�صيئاً عنها.
بلقي�ض  كانت  الحقيقة:  ظهرت  ثم 
قد �ُصحقت تماماً في االنفجار، ولم 
ُي�صَمح لل�صاعر اأن يرى ما تبّقى من 
ثالثة  بعد  لكنهم  حبيبته،  ج�صد 
اأي��ام ج��اوؤوا له بخ�صلة من �صعرها 
ال��ك��ث��ي��ف ال���ذي ك��ان��ت ت��ع��ق��ده حّتى 

اأ�صفل ظهرها �صفيرًة طويلًة.

بجمهور  �صاعر  ينعم  ل��م 
ح�صل  م��ث��ل��م��ا  ع���ري�������ض 
ن����زار ق��ب��ان��ي، وحول  م���ع 
ذلك قال لي: »ال�صعر هو �صفر اإلى 
ال�صفر  ُيعجبه  ال  وم��ن  االآخ���ري���ن، 
ف�صيبقى طوال حياته في المحّطة 

ينتظر قطارات لن تاأتي اأبداً«.

اأم  حديثاً  �صاعراً  نف�صك  تعتبر  هل 
تقليدياً؟

ول�صت  ����ص���اع���راً،  ن��ف�����ص��ي  اأع���ت���ب���ر   -
اإل���ى اإب����راز ج���واز �صفري  م�����ص��ط��ّراً 

على اأي حاجز من حواجز النقد.

غ��ال��ب��اً م���ا ت��ب��ت��ع��د ف���ي ���ص��ع��رك عن 

ما  ب��ك��ل  ال��واق��ع  لتلم�ض  ال��ت��ج��ري��د 
ف��ي��ه وت�����ص��ط��دم ب��ه ك��ال�����ص��رارة، هل 
اأن�����ه جاء  اأم  ذل�����ك،  ��د  ت��ت��ق�����صّ ك��ن��ت 

بالم�صادفة؟
الفن، فال�صاعر  - ال م�صادفات في 
ُيخّطط  ك��م��ا  ل��ق�����ص��ي��دت��ه  ُي��خ��ّط��ط 
ال�صاعر  ع��ل��ى  ل��ث��ورت��ه.  ال��م��ن��ا���ص��ل 
اأن  ي��ري��د  اأي م��ك��ان  اإل���ى  ي��ع��رف  اأن 
اإل���ى  ال�����ص��ع��ر  ت���ح���ّول  واإال  ي���ذه���ب، 
ورق����ة ي��ان�����ص��ي��ب. وال�����ص��اع��ر الذي 
يان�صيب  ورق�������ة  ال�������ص���ع���ر  ي��ع��ت��ب��ر 
ي��رب��ح م����ّرة واح�����دة وي��خ�����ص��ر اآالف 
باأوراق  اأوؤم��ن  ال  �صخ�صياً،  المّرات. 
اأوؤمن  واإنما  ال�صعر،  في  اليان�صيب 
والمعا�صة  ال��م��ل��م��و���ص��ة  ب��ال��واق��ع��ي��ة 

بكل ما فيها من نتوءات وتناق�صات 
وم����ف����ارق����ات. ال�������ص���يء اأم����ام����ي هو 
�صيء، وال�صجرة هي �صجرة، واللون 
االأخ�صر هو لون اأخ�صر... وال اأجد 
االأ�صياء  ح���ول  ل��الل��ت��ف��اف  ���ص��رورة 
المراأة  م�صّمياتها.  بغير  وت�صميتها 
ال ت�صبح عندي حائطاً اأو اأوتوبي�صاً 
الحب  وع��الق��ات  كهرباء.  عمود  اأو 
لي�صت تقريراً �صّرياً اأقّدمه الأجهزة 
ال��م��خ��اب��رات. وال���وط���ن ع��ن��دي هو 
الوطن ب�صماواته وحاراته و�صبيانه 
وانك�صاراته،  وان��ت�����ص��ارات��ه  وب��ن��ات��ه، 
الوطن عندي  ودمعاته.  و�صحكاته 
لي�ض ا�صتعارة وال ت�صبيهاً وال تورية 
تاريخية  ح��ق��ي��ق��ة  ه���و  ب���ل  ج��م��ي��ل��ة، 

يكون  اأن  ق��ب��ل  وق��وم��ي��ة  و�صيا�صية 
باللغة  م��ع��ه  اأت��ك��ّل��م  ل��ذل��ك  رم������زاً. 
واأتفاهم  اإي��اه��ا،  عّلمني  التي  ذاتها 
م��ع��ه ك��م��ا ي��ت��ف��اه��م ال���ول���د م���ع اأّم���ه 

بالو�صطاء اأو تراجمة.

هل يمكن اعتبارك �صاعراً �صعبياً اأم 
�صاعر نخبة؟  

- �صاعر �صعبي؟ ي�صّرفني هذا اللقب، 
اأم��ام زمالئي  تذكره  اأن  اإّي��اك  لكن 

ال�صعراء، الأنهم �صي�صربونك.
ثّم من هم النخبة؟ اإنهم مجموعة 
يلوكون  ال���ذي���ن  ال��م��ع��ّق��دي��ن  م���ن 
المقاهي  ط����اوالت  ع��ل��ى  اأف��ك��اره��م 
رفوف  على  كالعنكبوت  ويتنا�صلون 

الثورات  عن  ويتحّدثون  المكتبات، 
فيها،  ي�صتركوا  اأن  دون  الثقافية 
اأن  دون  ال��ع�����ص��ق  ع��ل��ى  وي��ت��ك��ّل��م��ون 
النخبة  اإن  ام����راأة.  ظفر  يالم�صوا 
تنثرني  الجماهير  بينما  تحّددني 
م���ط���راً ف���ي ج��م��ي��ع ال����ق����ارات، فهل 
البحر  اأت�������رك  اأن  ال���م���ع���ق���ول  م����ن 
اإل���ى ق��ط��رة م���اء؟ النخبة  واأ���ص��اف��ر 
االأ�صهم،  المحدودة  كال�صركات  هي 
ال تتعامل اإال مع الم�صاهمين فيها، 
اأم����ا ال��ج��م��اه��ي��ر ف��ه��ي م��ل��ع��ب كبير 
ل��ك��رة ال��ق��دم ال ي��ت��اأّل��ق ف��ي��ه اإال من 
اأكون  اأن  ل  اأف�صّ واأنا  جّيداً،  يلعبون 
مارادونا ال�صعر على اأن اأكون ع�صواً 

في »مجمع اللغة العربية«.
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»حين نكون على بعد اآالف االأميال من 
الحاجة  بتلك  فيه  ن�صاهم  نظّل  ال�صعر 

المفاجئة اإلى العواء«
اإميل �صيوران

فيها  يتناول  التي  بول�ض  �صركون  ق�صائد  ُتعتبر 
الحدث اليومي الواقعي تناواًل لواقع الواقع من 
خالل ب�صيرته ال�صعرية، وبالرغم من اأن مفردات 
ه���ذا ال��ت��ن��اول ت��ب��دو ي��وم��ي��ة ���ص��ه��ل��ة ال��ف��ه��م، لكن 
االأك��ث��ر غنى وح���ّدة، هي  ال��ذاك��رة االنفعالية  ف��ي 
مفردات لها عالقة بتحويل اليومي اإلى اأ�صطوري 
اأ�صطوري  ح��دث  هنا  ال�صعري  ال��ح��دث  اأن  حيث 
يتحّول  ال��ذي  الرمز،   - ال�صيء   - االإن�صان  بطله  
اإلى  اأو  اأ�صطوري،  اإلى �صيء  اأ�صطوري،  اإن�صان  اإلى 
هنا يخ�صع  �صيء  ك��ّل  ف��اإن  ولهذا  اأ�صطوري،  رم��ز 
واإن  حتى  وميتافيزيقيته،  ال�صعر  اأ�صطورية  اإل��ى 
كانت اللوحة ال�صعرية يومية وواقعية. فال�صعرية 

ه��ن��ا ه��ي ���ص��ع��ري��ة ح��ل��م��ي��ة. واإذا 
فاإننا  ده نرفال  تذّكرنا جيرار 
بول�ض  ����ص���رك���ون  اإن  ن����ق����ول 
التناول  م���ن  ال���ن���وع  ه����ذا  ف���ي 
الحلمي   - ال�صعري  ال��واق��ع��ي 
- االأ����ص���ط���وري »ط����رق اأب����واب 
يدخل  اأن  للحلم  و�صمح  العاج 
في الحياة الواقعية« من اأجل 
اكت�صاف اأ�صرار الحلم والواقع 
معاً، لكنه واقع في جوهره هو 
اإنه الواقع الذي  واقع الواقع، 
هو اإما خراب لل�صاعر واإما اأن 
ال�صاعر الب�صري امتلك قدرة 

على تفكيكه ب�صرياً.
اإن����ه ال���واق���ع ال����ذي ي��ق��ف فيه 
االإن�������ص���ان وح���ي���داً ب����دون عون 
من االإل��ه ال��ذي تخّلى عن كّل 
����ص���يء م����ن  اأج�����ل ال��ع��ي�����ض في 
االأبدي،  وال�صكون  ال�صرمدية 
وحيداً  االإن�����ص��ان  يبقى  ول��ه��ذا 
العالم  ع���ن���ف  م���واج���ه���ة  ف����ي 
وقّوته، لكن �صرعان ما يكت�صف 
الكائن  ه��ذا  اأ�صطورة  ال�صاعر 
و�����ص����ط ع���ال���م���ه واأ����ص���ط���وري���ة 
واقعه، ويكت�صف اأي�صاً اأ�صطورة 

الكون الذي يعي�ض فيه متطابقاً مع كون االإن�صان 
اليومي، وفي هذا ال�صدد يقول مي�صال مي�صالن 
اإن ثمة  »االأ����ص���ط���ورة وال���م���ق���ّد����ض«  ف���ي درا����ص���ت���ه 
تماثاًل متكاماًل حيث »يتطابق  االأ�صطوري على 
معناه  فيمنحه  اليومي  االإن�صان  مع  النحو  ه��ذا 
ال�صحيح وله في ذاته هكذا قيمة تما�صك عقلية 
ُيتيحها لكّل ممار�صة اإن�صانية. والفكر االأ�صطوري 
الب�صري  الفكر  اأنماط  االأم��ر نمط من  واق��ع  في 
المعي�ض  ال��واق��ع  م��ع  التطابق  اأ�صكال  م��ن  و�صكل 
الذي يكابد يومياً، ونوع مختلف عن هذه االأنواع 

ال�صائرة في مجتمعاتنا التكنولوجية«.
ال��ب��ن��ي��وي��ة حول  ال���ف���ك���رة  ك���ان���ت ه����ذه  اإن  وح���ت���ى 
يبدو  ال��ذي  الفر�ض  م��ن  بع�ض  فيها  االأ���ص��ط��ورة 
ق�صرياً، اإال اأن ما يهّمنا هنا هو اأن التناول ال�صعري 
يكون  اأن  هدفه  فيه،  المتعاي�صة  وكائناته  للواقع 
واآلية  ال�صعرية  التجربة  تتقّبله  �صعرياً  واق��ع��اً 
هذا  للواقع  االأ���ص��ط��وري  التناول  الأن  الق�صيدة، 
يتجاوز الكالم اإلى ال�صورة، اإذ ال يمكن العي�ض في 
االأ�صطورة بكل تفا�صيلها، واإنما التجربة االإبداعية 
تقوم بخلق حالة من االمتزاج والتطابق مع واقع 
في  العي�ض  ي�صتطيع  ال  االإن�����ص��ان  دام  م��ا  خ��ا���ض 
الجحيم الواقعية اأي�صاً، اأي مع  الواقع ال�صعري، 

هو  ال��ذي  ال�صعر  زم��ن  يخلق  ال��ذي  هو  فال�صاعر 
زمن االأ�صطورة اأو الزمن االأول المقّد�ض.

الأنها  واآليتها متكاملة  الق�صيدة مطلقة  اأن  وبما 
دائماً متعّلقة بالزمن والف�صاء، ال ي�صبح الواقع 
 - ال�صعري  ال��واق��ع  ي�صبح  واإن��م��ا  متعالياً،  فيها 
االأ�صطوري فيها ذا قيمة مقّد�صة، الأنها توّحد بين 
ال�صعرية  ومفرداتها  ودالالتها  والكون،  االإن�صان 
اأ�صطورية الواقع تتكّون  دالة، فتبدو واقعية، الأن 
من الوقائع االأليفة القريبة من االإن�صان وتنتمي 

اإلى حياته اليومية.
الواقع  بنقل  الب�صرية  الق�صيدة  تقوم  هنا  م��ن 
المتعالي اإلى واقع اأعلى وت�صمو به اإلى اأبعد من 
الوقائع اليومية الأنها ال تبحث في �صورة الواقع 
واإن���م���ا ف���ي ج���وه���ره االأ����ص���ط���وري ب��ح��ي��ث يتحّول 
 - اإن�صان رم��زي  اأ���ص��ط��وري ليعي�ض فيه  ك��ون  اإل��ى 

اأ�صطوري في واقعيته. 
وفي هذا ال�صدد فاإن �صركون بول�ض يكتب دائماً 

عند تف�صيالت الحياة - الواقع اليومي الأنه يعرف 
باأن هذا كّله هو اأ�صطورة متحّركة فيها الكثير من 
ح�صور الزمن  والتاريخ، وعلى ال�صاعر اأن يم�صك 
بعد  لكن  ثابتة،  ك�صورة  لي�ض  الزمنية،  اللحظة 
بكل  ُيغنيها  متحّركة  ديناميكية  ك�صورة  قراءتها 
يك�صف  فاإنه  وبهذا  ال�صعري،  والوعي  التفا�صيل 
)ويقراأ( الزمن من جديد، ويعيد �صوغه، وهذه 

اإحدى ممّيزات �صركون بول�ض ال�صاعر.

الواقع الأ�سطوري والأ�سطورة كواقع
 كيف يمكن اأن يتحّول اليومي اإلى اأ�صطورة بعيداً 

عن الخرافة؟ 
تعرف  »اأن  اأي�صاً:  يذّكرنا  بول�ض  �صركون  هو  ها 
واأنك  العنيد،  العالم  ه��ذا  في  االأل��م  كفايتك من 
حجر  كاأنه  تكتبه  بيت  بكّل  اأ�صطورته  تغّذي  كنت 

الفتيلة«.
ديوانه  م��ن  ق�صائد  ث��الث  ن��ق��راأ  اأن  هنا  لنحاول 
»الحياة قرب االأكروبول«، وهي ق�صائد لها طابع 

يومي اإ�صطوري وكاأنها ق�صيدة واحدة:
1- زفاف في تبة كركوك.

2- حياة الميكانيكي عبد الهادي من باب ال�صيخ 
)رجل من ال�صتينات(.

3- ب�صتان االآ�صوري المتقاعد.
يمنح �صركون بول�ض دائماً الواقع اإمكانات ال�صعر 
ك��ع��الم��ة، الأن���ه ال��ق��ادر ع��ل��ى ك�صف ال�����ص��ع��ري��ة في 
الواقع  يعي�ض  اأن  في  ال�صاعر  اأن حلم  اأو  ال��واق��ع، 
بل  م��وج��ود،  ه��و غير  م��ا  ول��ذل��ك يمنحه  �صعرياً، 
االأ�صياء  ت���وازن  ليعيد  �صعرياً  خ��ي��ااًل  يخلقه  اإن���ه 
والكائنات واالألوان والكواكب والنجوم التي تخفق 
اأ�صوات  كاأجفان كائنات. وتحت هذه ال�صماء ترّن 
ال��م��الع��ق ع��ل��ى ال�����ص��ح��ون وط����رق ال���ك���وؤو����ض في 
�صل�صلة ال تنتهي من االأنخاب في ق�صيدة »زفاف 
االأ�صطوري  الفقراء  عر�ض  اإن��ه  كركوك«،  تبة  في 
الذي تختلط فيه الكائنات واالأ�صياء في هارمونيا 
ُيدخلنا  ال�صاعر  هو  وها  لهما،  مثيل  ال  وان�صجام 
ال�صاخب،  الفقراء  فردو�ض  يعتبره  ال��ذي  البيت 
االأبدية  اأن��خ��اب  �صرب  في  ان�صغلوا  الذين  اأول��ئ��ك 
والنجوم:  القمر  فيها  يلهج  �صافية  �صماء  تحت 
»اأط��راف الظالم مزدانة بالفواني�ض المعّلقة من 
حبال الغ�صيل، في حلبة الرق�ض 

يت�صاعد الغبار«.
رومن�صية  ي��ق��ط��ع  وال�������ص���اع���ر 
بغثاثة  و�صعرّيتها  ال�صور  ه��ذه 
الفواني�ض  ُتعلَّق  عندما  الواقع 
فوق الحبال، وعامل الم�صافي 
ال���ذي ي��ب��دو ك��ائ��ن��اً ف��ي��ه الكثير 
الناق�صة  باأ�صابعه  الغرابة  من 
وه����و ي��رق�����ض رق�����ص��ة اأح���ادي���ة 
بمواهبه  النا�ض  اإغراء  ويحاول 
الخفّية اإذ هو يرق�ض »كالفر�ض 

الجريح« كما في الق�صيدة.
ال�صورة  ه����ذه  ل��ن��ر���ص��م  واالآن 
تذّكرنا  بب�صاطة  اإنها  ت�صكيلياً، 
ببع�ض من �صخ�صيات الفّناَنين 
ر�صماها  اللذين  وبو�ض  بروغل 
والقبح  الجمال  متقنة  كنماذج 
ف������ي واق���������ع واق������ع������ي غ����ري����ب. 
من  بع�ض  رب���ط  االآن  ويمكننا 
لوحة  ففي  الم�صتركة.  �صماتها 
كل  ال�صعرية:  بول�ض  �صركون 
طفل هو خذروف ب�صري اأباحت 
الهيجان  ن��ع��م��ة  ال��م��ن��ا���ص��ب��ة  ل���ه 
»كل  الغروت�صكية:  والم�صاك�صة 
اأباحت  ب�����ص��ري  خ�����ذروف  ط��ف��ل 
مائدة  ح��ول  ي���دّوم  الهيجان،  نعمة  المنا�صبة  ل��ه 
العرو�ض )بقرة في اكتنازها لكن لها وجه مالك( 
واأمام �صّف عجائز عم�صاوات يجل�صن كالخفافي�ض 
في الكرا�صي االأمامية، تنحني اإحداهن فجاأة اإلى 
االأمام ب�صرعة العقاب لتن�صب خطاطيف اأ�صابعها 
ف���ي ظ��ه��ر ���ص��ب��ّي ���ص��اح��ك رّب���م���ا ل��ك��م��ه��ا بحقيبة 
كحزام  الراعي،  كُخرج  يحملها،  زال  ما  مدر�صية 
حول الرقبة، ينفلت منها بمهارة لي�صتاأنف دورانه 
التي  المومياء  �صفَتي  عند  بعيداً  الحلبة  ح��ول 
دائماً  اللّثة  ف��ي  وراءه،  الُمجفلة  كاالأفعى  ته�ّض 
متحّدية  رابية  على  تنحني  كم�صنقة  طويلة  �صن 
���ص��ق��وط��ه��ا خ��ل��ف��اً اإل����ى ال���ه���ّوة ال��ت��ي ي�����ص��در عنها 
المتعب وين�صحب ب�صكل  الل�صان  اله�صي�ض، يتعّثر 

ع�صوائي اإلى الوراء في محاولته للكالم«.
والم�صابهات  الكلمات  م��رادف��ات  ف��ي  ف��ّك��رن��ا  ف���اإذا 
الكت�صفنا باأن:  طفل = خذروف، وامراأة = عقاب، 
و�صن  اأف��ع��ى،   = ال��م��وم��ي��اء  خفافي�ض،   = وع��ج��ائ��ز 
اأن��ه واق��ع وه��و في الوقت  اأي  اإل��خ.  = الم�صنقة... 

نف�صه اأ�صطورة.
واالأ�صطوري  ال��واق��ع��ي  ال��ع��ر���ض  ه���ذا  م��ث��ل  وف���ي 
غريبة،  اأ���ص��ك��ال  اإل���ى  الكائنات  ت��ت��ح��ّول  ال�صاخب 
خفافي�ض،  اإل���ى  يتحولن  ال��ع��م�����ص��اوات  فالعجائز 

فا�سل �سود�ني

�صركون بول�ض، بري�صة: عبد اهلل اأحمد.
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وع��ن��دم��ا ت��ن��ح��ن��ي اإح���داه���ن ت��ت��ح��ّول اإل����ى ع��ق��اب لتن�صب 
المومياء  و�صفتا  اأزع��ج��ه��ا،  �صبّي  ظهر  ف��ي  خطاطيفها 
تهم�صان كاالأفعى المجفلة، وبلغة تجريدية غنّية يحاول 
خ�صو�صاً  الماأ�صوية،  االإن�صان  حالة  لنا  ي�صف  اأن  ال�صاعر 
وه��و جال�ض  )ال��م��وت(  ال��ح��ي��اة  رف��ي��ق  ب��ه  يترّب�ض  عندما 
لحظة  حّتى  االأب��دي��ة  فر�صته  منتظراً  بقربه  القرف�صاء 
االنق�صا�ض. اإنه �صركون بول�ض الذي يخلق لنا حالة من 
العر�ض  و�صفه  في  معاً،  والغروت�صي  الماأ�صوي  التناق�ض 
الب�صري  الم�صير  من  ماأ�صوية  م�صخرة  اإلى  ينقلب  الذي 
ماأ�صوية  اإزاء  الده�صة  ُيثير  ال�صاعر  يكتبه  وم��ا  وال��زم��ن. 
االإن�صان في واقع يفر�ض عليه الت�صّبث بمجانيته التي ال 

يمكن التخّل�ض منها اإال بال�صعر.
نوَعين  ن��الح��ظ  بول�ض  ل�صركون  ال��ي��وم��ي  ق�صيدة  وف��ي 
العالقات  اأن  على   »التاأكيد  اإل��ى  يدفع  ما  العالقات،  من 
ذاتها  م��ع  ه��ي متناقظة  م��ا  ب��ق��در  ه��ي ع��الق��ات متطابقة 
التركيز  على نحو م�صابه«. واالأم��ر االأ�صا�صي الذي يمكن 
عليه لدى بول�ض هو اأن الم�صابهات في الق�صيدة تتحّول 
قامو�صية  هي  منها  المّيتة  اأن  حيث  حّية  ا�صتعارات  اإل��ى 
الب�صري، وفي هذا  لل�صعر  وال ت�صلح للق�صيدة، وبالذات 
الحّية  اال�صتعارات  »اإن  بمعنى:  ريكور  بول  يغنينا  ال�صدد 
اإلى  اال�صتجابة  فيها  تكون  التي  االبتكار  ا�صتعارات  ه��ي 
�صح  واإن  للمعنى،  ج��دي��داً  تو�صيعاً  الجملة  ف��ي  التنافر 
القول، بالتاأكيد اإن اال�صتعارات المبتدعة تتحّول بالتكرار 
اإل���ى ا���ص��ت��ع��ارات م��ّي��ت��ة، وف���ي م��ث��ل ه���ذه االأح�����وال  يتحّول  
المعنى  اإلى جزء من مادة المعجم... فلي�ض في القامو�ض 
في  واال�صتعارات  الم�صابهات  فاإن  ولهذا  حّية«.  ا�صتعارات 
حري�ض  وهو  مبتكرة  انفعالية  قيمة  ذات  بول�ض  ق�صيدة 
اأن تخبرنا هذه اال�صتعارات �صيئاً جديداً عن الواقع  على 
ديناميكية  اأ�صطورة  كونه  اليومي  مع  هو  يتعامل  دام  ما 
تركوا  الذين  االآلهة  بزمن  عالقة  له  واقعاً  فيه  ي�صتعير 
يجعل من  �صك�صبير  ك��ان  ف���اإذا  نف�صه.  ي��اأك��ل  ال��واق��ع  ه��ذا 

الزمن �صّحاذاً كما في المقطع االآتي:
»رّباه، اإن الزمن لي�صع خرجه على ظهره 

يّدخر فيه �صدقات طالبي العفو وال�صماح«
االأكثر ق�صوة  االأ�صياء م�صابهاتها  بول�ض يحاول منح  فاإن 

وتركيزاً ب�صرياً.
تحليل  االأ���ص��ا���ض  ف��ي  ه��ي  التي  اال�صتعارة  ف��اإن  وبالتاأكيد 
تمهيدي للرمز - كما يقول ريكور - ال تكتفي في ق�صيدة 
�صركون بالمعنى اللفظي المزدوج بل بالمعنى الاللفظي 
الق�صيدة هنا من  ال��م��زدوج، وذل��ك من خ��الل ما تمنحه 
�صور قريبة من ال�صورة ال�صينمائية في اللقطة المكّبرة 
والتي تبدو وكاأنها تبداأ من نقطة �صفر نائية وتقترب بزوم 
ب�صرّي �صيئاً ف�صيئاً حتى يتكامل و�صوحها وغناها التاأويلي 
الذي من خالله يتحّول المعنى من معنى لفظي مزدوج 
اإلى المعنى الاللفظي المزدوج، فالق�صيدة هنا مرتبطة 
بما توحي به، والدالالت فيها مترابطة اإحداها توؤدي اإلى 
االأخرى. وتوّتر اإيقاع الق�صيدة هو الذي يحّدد مو�صوعها 
الب�صري الذي يعني اأبديتها )بول ريكور، نظرية التاأويل 

والخطاب وفائ�ض المعنى، ترجمة: �صعيد الغانمي(.
وث��م��ة اه��ت��م��ام اآخ����ر ل���دى ���ص��رك��ون ب��ول�����ض خ��ا���ض ببنية 
ال��ق�����ص��ي��دة بغية ت��ك��ام��ل��ه��ا، ف��ع��الق��ات ال��ق�����ص��ي��دة االأخ���رى 
واأن�صاقها هي التي ت�صّكل ق�صدها الفل�صفي والوجودي وال 
يمكن اأن ُتبنى الق�صيدة اإال من خالل كون هذه العالقات 
الظاهر  المعنى  هنا  المق�صود  ولي�ض  واح���دة،  واالأن�����ص��اق 
الذي  المزدوج  الاللفظي  المعنى  متانة  واإنما  للق�صيدة، 
يوؤّدي اإلى التاأويل المزدوج، فاإذا كّنا ن�صتطيع اأن ن�صّخ�ض 
اأن  الق�صيدة يمكن  فاإننا في  الواقع،  قيا�ض االلتبا�ض في 
المزدوج، وبهذا  التاأويل  تاأويل  اإلى  اأن ن�صعى  ن�صّخ�ض بل 
المنهج يمكننا اأن ُنغني نظرية التاأويل، واأهمية هذا االأمر 
تكمن في كون الكثير من النّقاد يكتفون بتف�صير الق�صيدة 
م��ن دون ت��اأوي��ل��ه��ا. وه���ذا ه��و اأح���د االأ���ص��ب��اب ال��ت��ي ُتبقي 
الق�صيدة مجّرد ن�ض من دون اإعادة تف�صيل قّوة التاأويل 
المتفاعل  للقارئ  م��زدوج��ة  مهّمة  وه��ذه  فيها،  وت��اأث��ي��ره 

النبه  والناقد الب�صري.

اأح�صبه دائماً �صاعراً م�صكوناً ب�صهوة االإن�صات، 
ين�صد  وكاأنه  الق�صيدة  اإل��ى  الطريق  يتلّم�ض 
مزاميره  ن�صيد  ال��ع��رف��ان��ي��ي��ن  ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى 
الباعثة على الحلول والمحو والتلّذذ والتغّوي، يحمل 
الكثير من االأحالم، ورّبما يحمل الكثير من االأمنيات، 
االأحالم،  تلك  اإاّل عبر  يمّر  االأمنيات ال  اإل��ى  والطريق 
باأحالمه  والم�صكون  المحت�صد  ال�صاعر  ب��ه��ذا  فكيف 
القدرة  فاجعة  لحظة  في  يفقد  اأن  واأمنياته  واإن�صاته 
على موا�صلة الحلم وعلى التمّني، ويتحّول اإلى �صانع 
مندباته  اأح�صبها  مريبة،  واأ�صئلة  ورث��ائ��ي��ات  مندبات 

ورثائيته وموت اإن�صاته؟
ال�صاعر خزعل الماجدي اأدرك العالم والكتابة والتاريخ 
اآليات  من  حاذقة  لعبة  عبر  يحوطه  ما  وك��ل  والج�صد 
اإذ  هو،  اإاّل  و�صيفراتها  اأ�صرارها  يعرف  ال  التي  الك�صف 
الطريق  واأن  كبيرة،  خلق  اأ�صطورة  العالم  اأن  يت�صّور 
وكّهانها  اآلهتها  واإن�صاف  غيالنها  توّح�ض  اأن�صنة  اإل��ى 
وبغاياها ومعرفة اأ�صرار ما تكتبه وك�صفها هو الطريق 
نف�صه الموؤّدي اإلى ك�صف جوهر االإن�صان؛ هذا االإن�صان 
المت�صائل والموؤمن وال�صّكاك، �صانع االأخطاء والحروب 

والفجائع. 
�صّر  هو  ال�صعر  اأن  مبكراً  اأدرك  الماجدي  خزعل  لعله 
معرفته، وعمق ما يمكن اأن يمّثله �صحره الخا�ض من 
عالمات واأ�صوات محمولة ا�صتعارياً على �صحنات عالية 
من التاأويل، تلك التي تجعله االأكثر قدرة بين �صعراء 
والموت،  للحرب  الم�صاّد  الطريق  تلّم�ض  على  العراق 
اأن يتمّثله رمزياً في مواجهة عوالم  ف�صاًل عّما يمكن 
باأ�صاطيرها،  اإاّل  توؤمن  ال  المكان وطغيانات  في  غائرة 
تلك التي ا�صطنعت لها حيواٍت واأمجاداً �صاّلة وبطوالٍت 

واأوهاماً.
بطوالت  اأر���ص��ي��ة؛  غير  ب��ط��والت  ع��ن  يبحث  الماجدي 
هو  البحث  ه��ذا  ل��ّذت��ه.  و�صحر  الج�صد،  بعظمة  توؤمن 
من  ن��وع��اً  االأرك��ي��ول��وج��ي��ة  ا�صتغاالته  على  اأ�صبغ  ال��ذي 
المعرفة التي تج�ّض االأثر عبر ما يتركه من ن�صو�ض، 
هذه الن�صو�ض هي �صّر ما تركه لنا اإن�صان تلك البطوالت 
على األواح الطين ورقى المعابد المقّد�صة و�صير الملوك 
االأبطال، والتي تحّولت جزءاً من �صّر �صعريته و�صيفرة 
رّبما  الخلود،  وه��م  اإل��ى  ونزوعها  القلقة  روح��ه  ع�صبة 
اأدرك خزعل الماجدي اأن هذا ال�صعر هو الوحيد الذي 
ية تدوين ما يهج�ض به االإن�صان، حيث نجد  يملك خا�صّ
اأن كل هواج�ض هذا االإن�صان واآثاره متروكة على �صكل 

عالمات ورموز ت�صبه م�صامير ال�صعر تماماً. 
ع�صا  لها  ي�صتعير  االأخ��ي��رة،  فجيعته  يكتب  الماجدي 
يعقوب وقمي�ض يو�صف وعّكازة رامبو، يرحل بحثاً عن 
جّب ال يعرف طريق الحرير الموؤّدي اإليه، وعن �صّيارة 
�صّلوا جميع الطرق وتاهوا في �صوارع المدينة ال�صاّجة 

بالمحاربين وفقهاء الظالم، ين�صد الم�صار اإلى زّقورات 
اأور واأريدو، وخانات بابل، ومعابد لك�ض، ينوح عند لعنة 

االإله مردوخ وكاأنه يبكي نف�صه.
روؤيته،  ال�صاعر  ي�صت�صرف  الن�صيم«  في ق�صيدة »خطف 
ليف�صح عن �صّره الخبيء؛ �صّر فجيعته التي قادته اإلى 
اإلى اأفق غائم، تتلّب�صه �صهوة  اأن يكون »ناطراً« وناظراً 
واأن  ال��روح،  يلم�ض  واأن  الغائب،  ي��رى  اأن  في  الب�صيرة 
يحتوي ما تطلقه العبارة من اعتراف و�صكوى، يذهب 
الزّقورات،  تنو�ض  التي  ال�صماء  حيث  االأع��ال��ي  اإل��ى  بها 
ي��و���ص��ف المدّماة،  ت�����ص��ب��ه ق��م��ي�����ض  ال��ت��ي  ال��ل��غ��ة  وح��ي��ث 
المعجزة  وكاأنه  المخطوف(  )ابنه  مروانه  ي�صتح�صر 

التي تدفعه اإلى المزيد من التلّذذ باال�صتعادة.
تحت  م���روان  البكر  ابنه  فقد  ال��ذي  ال��م��اج��دي  خزعل 
ال�صعراء،  ك��ّف��روا  الذين  الظالم  فقهاء  و�صايا  يافطة 
تلك  ي�صتعير  زال  م��ا  ال��ف��واج��ع،  غ��ن��اء  اإل���ى  وت��رك��وه��م 
جلجام�ض  فيها  نق�ض  ال��ت��ي  المثيولوجية  ال��م��ن��دب��ة 
الفاجعة  واأ���ص��وات��ه  ب�صيرته  دون��ه��ا  واأط��ل��ق  خ��ل��دوده، 
ب��ف��ق��دان ال��خ��ّل وال��ح��ب��ي��ب واالأث���ي���ر وال�����ص��ط��ر، ُين�صده 
ت�صتح�صره،  عّلها  العا�صق،  �صراخه  نحيبه،  اأ���ص��ح��اره، 

قمي�صاً، اأو روؤيا. 
الق�صيدة تحفل باحتدام ال�صور وانثيالها، تت�صارع اإلى 
ت�صكيل العبارة التي تّت�صع باّت�صاع الروؤيا، هو لم ي�صق 
بها، بل يتركها اإلى �صيولة ما تنزف به الروح من لوعة، 
وما تهج�ض به من قلق؛ ذلك القلق البعيد الذي �صاكنه 
مثيولوجيات  غابات  اإل��ى  ال�صحرية  بالهجرات  واأغ��واه 
وطوفان  م�������ردوخ،  واأل��������واح  ����ص���ي���دورا،  وح���ان���ة  االأرز، 
اليوم  يحّر�صه  وال��ذي  اإنهيدوانا،  و�صهوات  اأتوناب�صتم، 
على الرحيل العميق على طريق النبي يعقوب اإلى روؤيا 

النبي يو�صف، وا�صتعادة قمي�صه الحمراء.
يفقد  حين  وانك�صاره،  االإن�صان  رعب  تك�صف  الق�صيدة 
م���روان ع�صبة  يمّثل هنا  اإذ  ب��االآخ��ري��ن،  خ��ل��وده  ���ص��رط 
ال��م��اج��دي وع�����ص��اه و���ص��ّر خ��ل��دوه ال��م��اك��ث ف��ي معجزة 
التي  ترميزاته  كثافة  ال�صاعر  يوّظف  وحين  وج���وده، 
اإ�صاراتها من تاريخ ن�صو�صه، فاإنه ي�صع فكرة  ي�صتعير 
ا�صتعارة الخلود الرمزي مقابل تاأكيد ا�صتعادة ما يمّثله 
من روؤيا، هي دافعه اإلى ال�صعود نحو عالم علوي، يّت�صع 
للمزيد من هذه الروؤى التي يج�ّصدها في ما ي�صيع من 
لتالقي  �صيرورات هي مكمن  تحيله على  وما  الرموز، 
لي�صطنعها  الواقعية  رم��وزه  مع  المثيولوجية  رم��وزه 
ن�صيجاً لقمي�ض اأخرى، هي قمي�ض الماجدي المن�صورة 
والبرق،  والحمامات  وال��ط��ي��ور  والقمر  ال�صم�ض  اأم���ام 
ليج�ّصده  الغائب،  فكرة حلوله في مروان  يوؤّكد  وكاأنه 
وفي  ال��رم��زي��ة،  اال�صتعادة  ف��ي  ويج�ّصده  المندبة،  ف��ي 
والخ�صب  الفحولة  تخت�صر  التي  ال�صابة  االآلهة  فكرة 

والقّوة. 

علي ح�سن �لفّو�ز
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ول����د ف���ران���ك اأوه�������ارا في 
ب���ال���ت���ي���م���ور من  م���دي���ن���ة 
العام  م���اري���الن���د  والي������ة 
1926، وترعرع في مدينة غرانتون 
در�ض  ما�صات�صو�صيت�ض.  والي���ة  م��ن 
كاثوليكية  م��دار���ض  ف��ي  �صغره  ف��ي 
الكهنوت.  عالم  دخ��ول  على  ع  و�ُصجِّ
ف���ي م��راه��ق��ت��ه ج��ذب��ه عالم  الح���ق���اً 
المو�صيقى،  نحو  اّتجه  ثم  ال�صينما 
التاأليف  ح��ق��ل  ف��ي  تعليماً  ��ل  وح�����صّ
بيانو  ع�����ازف  ل��ي�����ص��ب��ح  ال��م��و���ص��ي��ق��ي 
تم�صية  وب���ع���د   1946 ف���ي  ب����ارع����اً. 
الع�صكرية،  ال��خ��دم��ة  ف���ي  ���ص��ن��َت��ي��ن 
دخل جامعة هارفرد لدرا�صة ال�صعر 
بال�صعراء  التقى  وهناك  والم�صرح، 
جون اآ�صبري واإدوارد غوري وكينيث 
ك���وت�������ض، ل��ي��وؤ���ّص�����ض م��ع��ه��م ن�����واة ما 
�صُيعرف الحقاً ب�»مدر�صة نيويورك«. 
الحديث  ال���ف���ن  م��ت��ح��ف  ف���ي  ع���م���ل 
اأمين  من�صب  �صاغاًل  نيويورك  في 
ت��ج��ارب م��ع مجموعة  ل��ه  م�����ص��اع��د. 
من الجيل الثاني لر�صامي »مدر�صة 
»اللوحة  ���ُص��ّم��ي  م���ا  ف���ي  ن���ي���وي���ورك« 
الق�صيدة«. حّبه للر�صم منح الروؤية 
اأهمية بالغة في �صعره وجعل كتابته 
عجب  وال  �صينمائية.  بلقطات  اأ�صبه 
اإذاً في اأن ي�صّرح: »وحدهم، ويتمان 
ب��ي��ن �صعراء  وك��راي��ن وول��ي��ام��ز م��ن 

اأميركا اأجمع، اأف�صل من االأفالم«.
المجتمع  م��ظ��اه��ر  اأوه������ارا  اح��ت��ق��ر 
ال����م����ح����اف����ظ وق����ي����م����ه، وك���������ان من 
الدائم  وج��وده  اإل��ى  نظراً  الطبيعي، 
م�صاهير  م��ن  مجموعة  اأج����واء  ف��ي 
ال��ف��ن��ان��ي��ن ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ي��ي��ن وث���ّل���ة من 
يكتب  اأن  االأ������ص�����دق�����اء،  ال�������ص���ع���راء 
اللقاءات،  ت��ل��ك  وح���ي  م���ن  ق�����ص��ائ��د 
ال�صاخبة،  ال���ط���اب���ع،  االح��ت��ف��ال��ي��ة 
اأو  وم��ا ك��ان ينتج منها م��ن ع���داوات 
غير  ن��م��ائ��م.  اأو  غ��رام��ي��ة  ع���الق���ات 
ال�صعرية  للتقاليد  ت��ب��ع��اً  االأم����ر  اأن 
طبيعياً  يكن  ل��م  حينه  ف��ي  ال�صائدة 
على االإطالق. كان ال�صعراء ال�صباب 
ف���ي »م���ان���ه���ات���ن م���ا ب���ع���د ال���ح���رب«، 
وما  التقليدي  لمحيطهم  الُمعادون 
يح�صدون  رجعية،  اأفكار  من  ي�صوده 
الفنانين الت�صكيليين على ما حّققوه 
على  تقني  وتمّرد  ث��وري،  اإنجاز  من 
���ص��ع��ي��د ال���ف���ن ال���ت���ج���ري���دي. وك����ان 
�صعراء »مدر�صة  اأو  واأ�صحابه  اأوهارا 
الكتابة  يمار�صون  ب���داأوا  ن��ي��وي��ورك« 
اأوهارا  ب��دا  وق��د  التلقائية،  العفوية 
���ص��اب��اً م��ت��ح��ّم�����ص��اً ذا م��وه��ب��ة ح���رون، 
البحث  في خ�صّم  ي��زال  ال  ك��ان  واإن 
بالالمنطقي  م���اأخ���وذاً  ه��وي��ة.  ع��ن 
والالمعقول، عمد اأوهارا بدايًة اإلى 
متخّففاً  الواقع  في  المده�ض  كتابة 
من الكتابة الرمزية ذات المحموالت 
االأيديولوجية اأو الجمالية. فما كان 
اأبعده عن �صعراء مثل ييت�ض اأو اإليوت 
لم  تلك  �صورياليته  لكن  ل��ووي��ل.  اأو 
ال�صجر،  �صريع  لكونه  طوياًل،  ت��دم 
دائ��م عن حوافز جديدة  وف��ي بحث 
اإثارة  اأكثر  ومكّونات  وطرق  للكتابة 
من �صابقاتها، وال مانع في اأن تكون 

يوؤّلف  راح  وه��ك��ذا  ���ص��اّذة.  اأو  دخيلة 
في  يح�صل حوله،  ما  كل  من  �صعراً 
االن�صغال  ه��ذا  اأن  للبع�ض  ب��دا  وق��ت 
اال�صتغراق  ه��ذا  وال��ع��ادي،  باليومي 
الحياة هو  �صيء في  اأن ال  فكرة  في 
�صيء  كل  على  يق�صي  اإنما  �صيء،  ال 

في اأ�صول الكتابة ال�صعرية.
البيتز  �����ص����ع����راء  اأوه������������ارا   �����ص����ارك 
كراهيتهم للعالم االأكاديمي وحّبهم 
وكانت  وال��ب��ل��وز.  ال��ج��از  لمو�صيقى 
تربطه �صداقة قوّية باآلن غين�صبرغ 
ق�صائدهما  بع�ض  في  �صداها  ت��رّدد 
وم���ا ت���ب���اداله م���ن ر���ص��ائ��ل. غ��ي��ر اأن 
�صابها  ك�����ي�����رواك،  ب���ج���اك  ع���الق���ت���ه 
ال��ت�����ص��ّن��ج ج������ّراء م��الح��ظ��ة اأب���داه���ا 
اإحدى  خ��الل  اإي���اه  مقاطعاً  االأخ��ي��ر 
ُتف�صد  »اأن������َت  ال�����ص��ع��ري��ة:  ق����راءات����ه 
اأوه��ارا«. فجاءه  يا  ال�صعر االأميركي 
اأكثر بكثير مما يمكنك  الرّد: »ذلك 
يفّرق  م��ا  اأب����رز  ول��ع��ل  ي���وم���اً!«  فعله 
فعلياً  اأنه  البيتز،  �صعراء  اأوه��ارا عن 
باّتجاه  الطريق«، وال  »على  ي�صْر  لم 

ُم�صّككاً  ك����ان  م��ب��رم��ج.  م��ط��ل��ب  اأي 
المعلنة،  ت��وّج��ه��ات��ه��م  ب��ك��ل  ت��ق��ري��ب��اً 
ال�صعر،  نظم  في  بياناتهم  اأدوات��ه��م، 
وان�صغاالتهم  ال�صيا�صية،  ن�صاطاتهم 
بالماورائيات والدرا�صات الدينية.                    
ال�صتاء  »م��دي��ن��ة  االأول  دي��وان��ه  منذ 
ا�صتطاع   ،1952 اأخ�����رى«  وق�����ص��ائ��د 
اأوه���������ارا ����ص���ّق ط���ري���ق���ه، ث����م ج����اءت 
مجموعته الثانية »تاأّمالت في حال 
طارئة« 1957 لتالقي رواجاً �صديداً. 
الثانية«  »الجادة  1960 �صدر له  في 
تبعهما  ث����م  غ���ن���ائ���ي���ة«،  و»ق�������ص���ائ���د 
و»ق�صائد   ،1964 ال��غ��داء«  »ق�صائد 

حّب« 1965.              
ع��ن اأرب��ع��ي��ن �صنة ت��وّف��ي اأوه���ارا بعد 
»ب��وج��ي��ة« على  ���ص��ّي��ارة  ���ص��دم��ت��ه  اأن 

�صاطىء جزيرة فاير اآيالند.
الرو�صي  بال�صاعر  اأوهارا كثيراً  تاأّثر 
اأخذ  وعنه  ماياكوف�صكي،  فالديمير 
الق�صيدة  على  باأن  الرا�صخة  فكرته 
يكن  لم  هو  ال�صاعر.  التمحور حول 
ماأخوذاً  بدا  لكنه  بالتاأكيد،  �صيوعياً 

بكل ما من �صاأنه تثوير الحياة �صواء 
على الم�صتوى ال�صعري اأو ال�صيا�صي 
التمييز  ب�صّدة  مقت  االجتماعي.  اأو 
ال��ع��ن�����ص��ري وك����ان م��ق��ّرب��اً م��ن كثير 
اأميركيين.   - االأف���رو  ال�صعراء  م��ن 
من  ه��ائ��ل��ة  لتنويعات  ���ص��ع��ره  اّت�����ص��اع 
اإاّل  يكن  لم  والنا�ض،  المدينة  حياة 
ل�صداقات  ح��ي��ات��ه  الّت�����ص��اع  ان��ع��ك��ا���ص��اً 
م�صافة  على  فيها  وقف  غنّية  واف��رة 
في  عجب  وال  الجميع.  م��ن  واح���دة 
اإّبان  ريفيرز  الري  الر�ّصام  يقف  اأن 
اأوهارا �صديقي       تاأبينه ليقول: »كان 
الحميم. وثمة ما ال يقّل عن �صتين 
���ص��خ�����ص��اً ف���ي ن��ي��وي��ورك ي��ظ��ّن��ون اأن 

اأوهارا كان �صديقهم الحميم«.     
 

�سيرة ذاتية اأدبية
عندما كنُت طفاًل

لعبُت وحدي في زاوية
من ملعب المدر�صة

اأعزَل.

مى كرهُت الدُّ
وكرهُت االألعاب. الحيوانات 

لم تكن ودودة، والطيور
فّرت بعيداً.

اإن كان اأحدهم يبحث
عني، اختباأُت وراء
�صجرة، و�صرخت:

»اأنا يتيم«.

وها اأنا هنا، مركز
الجمال كّله!

كاتباً هذه الق�صائد!
تخيَّْل!

الناقد
ال يمكنني باأي حال التفكير فيَك

�صوى اأنَك: �صّفاح ب�صاتيني.

تترّب�ض هناك في الظالل،
موّزعاً حديثَك كحّواء

في َحْيرتها االأولى بين
ق�صيب الذكور واالأفاعي.

هّيا! ُكْن هزلياً، ُكْن َفِكهاً،
وُكْن معتداًل! ال ترعْبني

اأكثر مما اأنَت م�صطّر!
علّي اأن اأعي�ض اإلى االأبد.

توبيخ
»ما اأرْدَته اأخبرُتَك به« قلُت،

»وما تركَته لي، اأخذُته! ال تقْف
بعد االآن حول غرفة نومي

حاماًل االأ�صياء على البكاء!

لن اأ�صرَب االأر�ض بقدمي
اأو اأرمي باأّي تّفاح! ليذهب

ْن! المذياع اإلى الجحيم، ليتعفَّ
لن اأكون الوح�ض في �صريري 

الخا�ض بعد االآن!« ح�صناً، 
ال�صمت كان �صهاًل جداً
بلوغه؛ في ُحّلته االأكثر

َور تاأرجحت طغياناً. ال�صُّ

على الجدار ب�صجر
والنباتات ظّنت اأننا كالنا في

ترينيداد. كنُت ُمحاطاً 
بالنوافذ. هرعُت اإلى الباب.

»ُعْد« �صرخُت، »للحظة!
حذاوؤَك الجديد تركَته. واإبريق
القهوة لك!« لم يكن هناك وقُع

اأقداٍم. ياه! اأّي همٍّ انزاح!

اإلى اأبي المّيت
ال ت�صتدِعني يا اأبي

اأينما كنت اأنا ال اأزال
ولدَك ال�صغير

راك�صاً عبر الظالم

لم اأ�صتطع فعل ما تقوله
واإن كنُت اأ�صتطيع ال�صماع

وروُدَك لم تعد تنمو
قلبي اأ�صود مثل م�صكبتها

اأ�صواكها االأنيقة باتت
ْعَر المزعَج على ال�صَّ
وجهي غير الحليق

عليك اأال تفّكر باالأزهار

وال ُترعب عينّي
الزرقاَوين بُبَقع ُبندقيِة

ن �صفتّي اللون، اأو ُتثخِّ
عندما اأُواجه المراآة

ال تطلب اأن اأكون غير
ابنَك الغريب الُمدرك

لمعجزات ثانوية ولي�ض
للموت. اأبي اأنا حّي! 

اأبي اغفْر للورود ولي.

فرانك اأوهارا، بري�صة: عبد اهلل اأحمد.

فر�نك �أوهار�
ترجمة: �آمال نّو�ر
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رّبان الميناء
اأردُت التاأّكد من اأنني �صاأبلغَك؛

طريقها،  في  كانت  �صفينتي  اأن  رغ��م 
فقد علقْت

اأن���ا دائ��م��اً في  ف��ي بع�ض ال��م��را���ص��ي. 
حاِل اإر�صاء

وم�����ن ث����م َع������ْزم ع���ل���ى االإق��������الع. في 
العوا�صف

ْلب  ال�صُّ اللفيف  م��ع  ال��غ��روب،  وع��ن��د 
لمياه المّد

حول ذراعّي البال قرار، اأنا عاجز عن 
فهم

بالٍغ،  بجهِد  اأن���ا  اأو  غ���روري،  اأن��م��اط 
على الجانب

تي  ال���ري���ح ف��ي��م��ا دفَّ ال��م��ح��ج��وب ع���ن 
البولندية

في يدي وال�صم�ض تغط�ض. لَك اأمنح 
ج�صَم

البالية.  اإرادت�������ي  وح���ب���ال  ���ص��ف��ي��ن��ت��ي 
القنواُت الرهيبة

ُق��ب��ال��ة �صفاه  ال���ري���ح  ح��ي��ث ت��دف��ع��ن��ي 
الَق�َصب الُبّنية

هي لي�صت كّلها ورائي. ومع ذلك، اأنا 
اأثق

َغِرَقْت،  واإْن  �صفينتي؛  عقل  ب�صالمِة 
فاالأرجح

رّداً على منطق االأ�صوات االأبدية،
االأمواج التي منعتني من بلوغك.

)*( في مالحظة لدونالد اآلن وردت 
اإلى  الكاملة، ي�صير  اأوهارا  اأعمال  في 
ق�صيدته  ب��اأن  اأخبره  كان  ال�صاعر  اأن 
ه��ذه )وه��ي ق�صيدة ح��ّب( كانت عن 
�صديقه الري ريفرز. وهي الق�صيدة 
التي انهار ال�صاعر جون اآ�صبري اأثناء 
اأوه����ارا  ج��ن��ازة  ت�صييع  ف��ي  ق��راءت��ه��ا 
يوليو،   28 في  ريفر  غريين  بمقبرة 

.1966

معزوفة ليلّية حالمة
ال �صيء اأ�صواأ من ال�صعور

بال�صيق وعدم القدرة على
اإخبارَك. لي�ض الأنَك �صتقتلني

اأو اأّن الم�صاألة �صتقتلَك، اأو
اأننا ال نحبُّ بع�صنا بع�صاً.

اإنه الف�صاء؛ ال�صماء رمادية
ونّيرة مع ظالل وردية
وزرقاء تحت كّل غيمة.

طائرُة رّكاب �صغيرة ُتلقي
بقذاها فوق مبنى االأمم المّتحدة.

عيناي كماليين من المرّبعات
الزجاجية، َتعك�ض ال�صور فح�صب.

كّل �صيء َيرى عبري،
نهاراً اأنا �صديُد القيظ

ولياًل اأتجّمد؛ م�صّيٌد بطريقة
ال ت�صلح للنهر، وعا�صفة خفيفة

قد تقطع كّل ِعْرق فّي.
لَم ال اأم�صي �صرقاً وغرباً

بدل ال�صمال والجنوب؟
اإنها غلطة المهند�ض المعماري.

وفي �صن�وات قلي�لة �ص�اأُم�صي
عديم الجدوى ولن اأكون حّتى 

عمارة مكاتب. الأنَك ال تقتني

هاتفاً، وتقيُم بعيداً جداً؛
الفتة البيب�صي - كوال،

نوار�ض البحر، وال�صجيج.

لَم اأنا ل�سُت ر�ّسامًا
اأنا ل�صت ر�ّصاماً، اأنا �صاعر.

ل اأن اأكون لماذا؟ اأعتقد اأني اأف�صّ
ر�ّصاماً، ولكن ما اأنا. ال باأ�ض،

مثاًل، يبداأ مايك غولدبرغ
عمله على لوحة، اأعرُج عليه.
»اإجل�ْض وا�صرْب كاأ�صاً« يقول. 
اأ�صرُب؛ ن�صرُب. اأرفع ب�صري. 
»تجعل كلمة )�صردين( فيها«

»اأجل، لزمها �صيٌء هناك«
»فهمت«. اأم�صي وتم�صي 

االأيام ومجّدداً اأعرُج عليه. اللوحة
ال تزال قيد االإنجاز، واأم�صي، 

وتم�صي االأيام. اأعرُج عليه. اللوحة
اأُنجزْت. »اأين كلمة )�صردين(؟«

كل ما تبقى، ب�صعة اأحرف مبعثرة،
فيها  »ك��������ان 

كثيرة« ي�صيُر مايك.زوائد 

ولكن اأنا؟ ذات يوم األفيني اأفّكر
بلوٍن: البرتقالي. اأخّط �صطراً

عن البرتقالي. و�صرعان ما ت�صبح
����ص���ف���ح���ًة ك���ام���ل���ًة م����ن ال���ك���ل���م���ات، ال 

الخطوط.
اأخ������رى. ول�صوف  ���ص��ف��ح��ة  ث���م  وم����ن 

يكون
ه�����ن�����اك اأك�����ث�����ر ب���ك���ث���ي���ر، ل���ي�������ض من 

البرتقالي، بل 
م���ن ال��ك��ل��م��ات، وم����ن ك���م ه���و فظيع 

البرتقالي
والحياة. تم�صي االأيام. وها اأنا حّتى

في النثر، �صاعر حقيقي. ق�صيدتي
تنتهي ولم اأقرب البرتقالي بعد. 

هي اثنتا ع�صرة ق�صيدة، اأُ�صّميها
»برتقاليات«. وذات يوم في غاليري
اأرى لوحة مايك، تدعى »�صردين«. 

ق�سيدة
اأه����ال����ي م��ن��ط��ق��ت��ي��ن خ���ارج  »ال ي�����زال 
عن  يبحثون  اأالب���ام���ا،  بيرمينغهام، 

موتاهم«
نيوز تليكا�صت

الثامنة  ال�صاعة  عند  �صباحاً  وغ���داً 
في �صبرينغفيلد، ما�صات�صو�صيت�ض،

�صُتوارى الثرى عّمتي الكبرى عائدة 
من دير.

الربيع هنا واأنا باٍق هنا، غير ذاهب.
اأفّكر  االآن  اأن���ا  ال��ط��ي��ور؟  ت��ط��ي��ر  ه��ل 

اأفكاري الخا�صة، اأفكار َمن �صواي؟

عندما اأم���وت، ال ت���اأِت، لن اأرغ��ب في 
اأن تناأى

ال�صم�ض - هي تحّب  ورقة �صجر عن 
مكانها هناك.

ب�صاأن  ِج�����ّد روح����ان����ي  ����ص���يء  م���ن  م���ا 
ال�صعور بال�صعادة

يوماً  ت��ف��ق��َد  اأن  ت�صتطيع  ال  ول��ك��ن��َك 
منها، الأنها ال تدوم.

فاإذاً هذه هي رق�صة ال�صيطان؟ ح�صناً، 
لقد ولدُت الأرق�َض. اإنه واجٌب

م��ق��ّد���ض، ك���اأن ت��ك��ون واق��ع��اً ف��ي غرام 
ِقْرد، وفي النهاية �صاأ�صل اإلى 

بع�ض النتائج العظيمة، اأ�صَوًة بارتقاء 
ال���������ص����ّي����دة 

العذراء اإلى ال�صماء،
عندما اأخيراً اأ�صتنفد طاقتي في هذه 

ُعداً. االأزهار، واأم�صي �صُ

اأغنية النهاية
ع�صفورتي، ع�صفورتي

اأين اأنِت، ولماذا؟

تارًة اأراِك في االأر�ض
وطوراً في ال�صماء. ع�صفورتي،

ثمة تاريخ من الطفولة ِخْلنا
اأن الطيور لم تمت قط،

فقط تكاثرْت بوفرة ويوماً ما
�صوف تمالأ ال�صماء.

هي ال تفعل، وهابطًة هي
ال تغمر االأر�ض كاأوراق ال�صجر؛  

االأجنحة الزعفرانية اله�ّصة
للموت. اإنها تختفي ب�صرخة واحدة 

اأخيرة، ال تدّوي. وبعدها 
يغدو الفراغ ُمْتَرعاً بال�صوء.

حزينة  ت����ك����ون����ي  ال  ع���������ص����ف����ورت����ي، 
ومجنونة،

الطيور كلها ُتخبِّىء ما فقدته.

منحوتة بطولية
نحن نن�صّم اإلى الحيوانات

لي�ض عندما ننكح
اأو نتغّوط

لي�ض عندما دموعنا ت�صيل

ولكن عندما
قين في ال�صوء ُمَحدِّ

ر. ُنَفكِّ

�سالٌم لِك يا مريم
يا اأّمهات اأميركا

دْعَن اأوالدكّن يذهبون اإلى ال�صينما!
اأخرْجنهم من البيت كي ال يدركوا ما 

الذي ُتخّططَن له
جّيد  ���ْل���ق  ال���طَّ ال����ه����واء  اأن  ���ص��ح��ي��ح 

للج�صد

ولكن ماذا عن الروح
ب����ارزة منها  ال��ع��ت��م��ة،  ف��ي  ال��ت��ي تنمو 

نقو�ض الأ�صكاٍل ف�صّية،
وعندما تتقدمن في ال�صّن، بما اأنكّن 

�صتتقدمن ال محال
لن يمقتوكّن

لن ينتقدوكّن، لن يعرفوا،
�صيكونون في بلٍد ما خاّلب

راأوه للمّرة االأولى في م�صاء �صبت، اأو 
متغّيبين َعْمداً عن اأعمالهم

وقد يكونون حتى ُمعترفين بَجميلكّن
لجهة تجربتهم الِجن�صية االأولى
التي كّلفْتُكّن ربع دوالر)*( فح�صب

ولم تزعج البيت الهادىء
���ص��وف ي��درك��ون م��ن اأي���ن ت��اأت��ي ِقَطُع 

ال�صوكوال
واأكيا�ُض الُف�صار المّجانية

ُمغادرة  اأي�����ص��اً  م��ّج��ان��ي��ة  ه���ي  م��ث��ل��م��ا 
الَعْر�ض قبل انتهائه

م�����ع غ�����ري�����ٍب ل����ط����ي����ف، �����ص����ّق����ُت����ه في 
»ال������ف������ردو�������ض« ف�����ي ب����ن����اي����ة ت���دع���ى 

»االأر�ض«
قرب ج�صر ويليامزبورغ.

االأبناَء  تجعلن  ل�صوف  االأّمهات  اأيتها 
ال�صغار

يقّلهم  لم  اإن  ال�صعادة، الأنه  في غاية 

اأحٌد من ال�صينما
فاإنهم لن يدركوا الفرق

االأم���ُر  ف�صيكون  ف��ع��ل،  م��ا  اأح����ٌد  واإْن 
�صهاًل

كال  ف��ي  ح��ق��اً  ا�صتمتعوا  و���ص��ي��ك��ون��ون 
الحاَلين

بدَل الت�صّكع في فناء المنزل
اأو فوق، في ُغرفهم

باغ�صينكّن قبل االأوان،
على  بعد  اأقدمتّن  تكّن  لن  دمتّن  ما 

فعٍل خبيث ب�صكٍل رهيب 
االأكثر  الُمَتع  ع��ن  �صّدهم  با�صتثناء 

ُظْلمة
التاأّخر �صيجعل الم�صاألة ال ُتغتفر

تاأخذن بهذه  اإْن لم  تلْمَنِني  ال  وتالياً 
الن�صيحة

والعائلة تفّرقْت
وُعمياناً  ك��ب��اراً  اأ���ص��ب��ح��وا  واأوالدك�����ّن 

ُقبالة جهاز التلفاز
ُم�صاهدين

بم�صاهدتها  لهم  ت�صمحن  لم  اأفالماً 
عندما كانوا �صغاراً.

)*( ثمن تذكرة ال�صينما اآنذاك.

ط كما هو ُمَخطَّ
بعد الكاأ�ض االأولى من الفودكا

يمكنَك تقريباً قبول اأي �صيء يتعّلق
بالحياة، حتى طبيعتَك الُملغزة

تظّنه �صيئاً لطيفاً اأن يكون لوُن ُعلبِة
ُعوِد ثقاٍب بنف�صجياً وُبّنياًّ وماركُتها

»ال بيتيت« وُت�َصنَّع في ال�صويد
الأّن الكلمات هي ما تعرفه وذلك

ولي�ض  ال���ك���ل���م���ات  ك���ل���ه؛  ت���ع���رف���ه  م����ا 
م�صاعرها

اأو ما تعنيه واأنَت تكتُب الأنَك
تعرُفها ال الأنَك تفهُمها

فاأنَت ال تفهمها، اأنَت ُمغّفل وَتْنَبل
ولن تكوَن عظيماً قط، ولكنَك تقوُم
بما تعرفه، اإذ اأّي �صيٍء اآخر هناك؟

ق�سيدة
النا تورِنر)*( تنهار!

ماً وفجاأًة كنُت اأهروُل ُمتقدِّ
بداأْت ُتمطُر وتثلج

واأنَت قلَت اإنها كانت تمطر َبَرداً،
ولكّن الَبَرد يلطمَك بق�صوة على 
الراأ�ض، وتالياً فهي حقيقًة كانت

تثلج وتمطر، واأنا كنُت في اأوج
�صرعتي الألقاَك ولكّن حركة المرور

كانت تعمل تماماً كال�صماء،
وبغتًة األمح عنواناً عري�صاً

 النا تورنر تنهار!
ال يوجد ثلج في هوليوود

ال يوجد مطر في كاليفورنيا
�صبق وذهبُت اإلى حفالٍت كثيرة
وت�صّرفُت ب�صورة ُم�صينة تماماً

ولكني فعلياً لم اأنهْر قط،
اآٍه النا تورنر نحن نحّبِك، انه�صي.

في  �صيتها  ذاع  اأميركية  ممثلة   )*(
والخم�صينيات. االأربعينيات 
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                             �سديق ماري
الطّبية في حدود  المراجع  بع�ض  ت�صّنفه  م��اري  ذك��اء 

المحدود جداً. 

هناك رجل ولهان بماري. 

القطار تحت�صن  م��اري  ت�صعد  ه��ذا، حين  تعرف  والأن��ه��ا  ول��ه��ذا، 
واحداً  الم�صافرين كّلهم، ثم حين تغادر توّدعهم واح��داً  بعيَنيها 

بتلك االبت�صامة. 

مثل قالب زبدة
فات قطار الزواج اأن يتوّقف في محطة �صباح، الأن كّل رجل راآها 
قال: وجه �صباح مثل غربال �صدئ. اأنت اأي�صاً �صتفّكر، اأنت اأي�صاً 
الف�صول  �صم�ض  فيه  حفرت  وق��د  �صباح  وج��ه  ت��رى  حين  ه��ك��ذا، 
عّمال  مع  فيها  خرجْت  التي  االأي��ام  طول  على  ورياحها  القا�صية 
اليومية لجني المحا�صيل وتنظيف االأرا�صي البور من حجارتها 

الثقيلة. 

جلد �صباح خ�صن مثل اأر�ض عط�صانة.

تتدّلى  خ�صراء،  الكبار  االأرا���ص��ي  م��اّلك  تخ�ّض  التي  والب�صاتين 
الثمار فيها مثل فواني�ض في ليل بهّي، �صباح رّبتها �صجرة �صجرة، 
تغم�ض  اأّمهاته،  عن  البرتقال  ي�صقط  اال�صتواء  وحين من فرط 

�صباح عيَنيها، وتتمّنى اأمنية. 

ال يوقظ �صباح �صوت منّبه مذعور، بل يد اأّمها حين كّل فجر على 
اإلى  اإر�صالها  اأّمها قبل  الوجه النع�صان تمّر. وكّل فجر تقول لها 

الحقول البعيدة اإن ب�صرتها طرية وناعمة مثل قالب زبدة. 

و�صباح تعرف هذا، الأنها طوال ال�صنوات الطويلة الما�صية، كانت 
ت�صعر اأن من ثدَييها يكاد ينفجر نهر، واأنها ت�صتطيع غمر اأطفال 

العالم بالحليب. 

مثل الع�سل
ك��ان��ت م��ا ت����زال ���ص��اّب��ة ح��ي��ن ت��وف��ي��ت زوج����ة ن�����ص��ر، ول���م ي��ب��َق من 
اإط��ار �صغير، وجملة ظّل ن�صر يكّررها  اأثرها �صوى �صورتها في 

الأ�صحابه: »مثل الع�صل، بعده يفقد كل �صيء حلو طعمه«. 

اآنيتا
القديمة  لزميلتها  قلت  ب��اأن��ف��ي،  اآن��ي��ت��ا  عطر  رائ��ح��ة  م���ّرت  حين 
�صوزانا: هذه رائحة عطر رّجالي! فرّدت �صوزانا: اإنه عطر الرجل 
الذي عا�ض مع اآنيتا ثمانية اأعوام ثم هجرها، فاأخذت اآنيتا تحيط 
نف�صها برائحته كي تطرد من قلبها الخوف. مع الوقت لم تعد 
وقد  ت�صّمها،  تعد  لم  بب�صاطة  الأنها  �صيء  ب��اأي  تذّكرها  الرائحة 

بّدلت منذ تلك الحادثة ثالثة �صركاء، ولكنها لم تبّدل العطر. 

بحكم العادة لي�ض اأكثر، تمّد اآنيتا يدها ب�صكل اآلّي اإلى رّف العطور 
في المتجر ال�صغير، وت�صحب كّل مّرة الزجاجة نف�صها.

منام
م��ّر وق��ت طويل على وف��اة زه��ور زوج��ة في�صل، وق��د راآه��ا الليلة 
من اهلل  كان خجاًل ج��داً  المنام عائدة من موتها.  الما�صية في 
الأنه �صكك في رحمته يوم خطف رفيقة عمره منه. اإنه حتى كان 
قد �صكك بوجوده. وطوال حلم البارحة كان في�صل يحاول اإقناع 
يقتل  اأال  اإّي��اه  راجياً  تائباً  قدَميه  عند  ي�صجد  وك��ان  بندمه،  اهلل 

زهور مّرة اأخرى.

ليند� ح�سين

ي����ق����ول ك�����ازان�����زاك�����ي في 
»اأنا  المفتر�صة:  �صيرته 
اإلهي  يا  يَديك  قو�ض بين 
هذه  ت��ن��درج  اأت��ف�����ّص��خ«،  لئال  ف�صّدني 
العبارة في باب الروؤيا، تطّبق قّوتها 
في  المت�صّكلة  �صورتها  في  الذاتية 
الهو�ض  ي���م���وت  وح���ي���ن  ال���ح���وا����ض. 
ت���ب���ق���ى فقط  ال����ع����ّط����اري����ن،  ب�����ص��غ��ل 
لم  ف���اإن  الف�صاء،  تت�صّهى  ال��رائ��ح��ة 
�صبقها،  يتبّخر  تنك�صر،  ف�صيحاً  يك 
تنف�ض المكّونات نف�صها في العراء، 
فال يدّل على غيابها �صوى افترا�ض 

اأو حد�ض.
م�صتفّزة،  ح��ال��م��ة،  ال��ف��را���ص��ة  ت��م��وج 
الماأنو�صة، في  �صاقطة من قدريتها 
فرا�صة؟،  الِعبارة  تكن  األ��م  التاأويل، 
ت��ن��ف��د االأزام���ي���ل م��ن نحت  اأن  ق��ب��ل 
متاهة الغمو�ض. ولم تكن الفرا�صة 
النار،  غابة  ال��غ��اب��ة،  على  دال  �صوى 
لل�صم�ض  ال���ط���وي���ل  ال��م��ن��اج��اة  ب����اب 
وه���ي ت��ذّل��ل ث��دي��ه��ا ل��ل��ك��الم، الكالم 
بو�صفه اآلة متوّعكة اأطلقها ال�صمت 
والغابة  التف�صير،  ع��ن  ع��ج��ز  ح��ي��ن 
المثلى،  ب�صورته  الخيال  �صرود  هي 
يقول بيار جان جوف: »على ِفرا�صك 
�صرخة  الطحلبي،  العميق  الوا�صع 

مخملية«.
الغابة  ف���ي  ال���ن���اف���ذة،  ت���ل���ك  ت����اأّم����ل 
النافذة  ال�����ص��رود،  غ��اب��ة  الموح�صة، 
ومن  ال��ك��الم،  منها  يت�صّلل  م��ع��ن��ى، 
جرح الكالم؛ تت�صّلل االأفكار، ت�صكن 
اأعاليه، تت�صّدر الخيال، لكن - ودوماً 

- اللغة من تعاركها على الفرادة.
ه��ن��ا ي���ط���ّل ال�������ص���اع���ر؛ ق���دي���م���اً ينام 
ال�صاعر وتظّل اللغة متيّقظة، وللتّو 
ي��ت��دح��رج ه��و واإّي���اه���ا ف��ي خ��رم اإبرة 

النفري، يتبارزان على ال�صطوة.
ال�صاعر  وظ���ّل  اللغة  ن��ام��ت  ل��و  م���اذا 
متيّقظاً؟ تلك وحدها لعبة االأفكار، 

مخت�صر الحداثة.
الم�صتهلكة،  ال���غ���اب���ة  ال����ح����داث����ة، 
ق�صوتها  ���ص��ورة  ب��ت  ���ُص��ذِّ ال��م��ع��ت��ادة، 
الغابة   - فالحداثة  بالعقل،  لتعتّل 
في  نهائيتها  ال  »ت��ك��ّد���ض  النمطية 

حدودها« )عن با�صالر كمقاربة(.
تجنح  جبلي،  كوعل  المخّيلة  تقفز 
ال�صهول،  ف����ي  ت���م���وج  ال����ري����ح،  ف����ي 
ت����دخ����ل ال�����م�����دن، ت���خ���ت���ن���ق ب���دخ���ان 
العوادم وال�صور النمطية، ُيلب�صونها 
اأ�صود. ومن  بي�صاء وبنطااًل  قمي�صاً 
�صرائط  ل��ه��ا  ي�صع  م��ن  ال�صبقيين 
في  المخّيلة  بكراً.  لتبدو  مدر�صية 
من  ك��ث��ي��راً  ي�صعل  م��وّظ��ف  ال���م���دن، 
حين  ال��خ��ائ��ب��ة  واالأدراج  ال��م��ك��ات��ب 
تفتح وتغلق دون ن�صو�ض تقوى على 

مقاومة �صراهة ال�صورة الراق�صة.
تلك المخّيلة االأ�صيرة، ال تراودهم، 
راأ�صها،  وي�����ص��ّج��ون  ف��ي��غ��ت�����ص��ب��ون��ه��ا، 
الطّيعة  المخّيلة  ذاتها  اإنها  فتعاند، 
ت���ت���دّل���ى م���ن الموج  ال����ذل����ول ح��ي��ن 
ُتفلت  لكنها ال  البحر، لزجة،  كثمار 

من اليد.
منقو�صين  ك���ّت���اب  ل����دى  ال��م��خ��ّي��ل��ة 
الن�صاء  ��ع  ت��ت��ب�����صّ )دواخ���ل���ه���م(  »م���ن 

فنجان(،  العظيم  )عبد  الخائبات« 
ال�صعر،  ع��ن  عاطلين  مخّيلة  ت��ل��ك 
الرمل  في  روح��ه  حجرياً،  يوؤثرونه 
ت�صتجيب  ال  ب���ال���ع���زل���ة،  م�����ص��ك��ون��ة 
على  يف�ّض  وال  غ��اب��ات  رغباته  اإل���ى 

جناَحيه جمرة.
ال�صائخة،  المتيّب�صة،  باللغة  ملّوث 
ال��م��ت��ل��ع��ث��م��ة، ال���غ���ائ���ب���ة ع����ن ذات���ه���ا، 
الف�صح،  م��ن  بخ�صيتها  ال��م��ت��واري��ة 
ف��ه��ل ي�����ص��ّح ل��م��والن��ا ج���الل الدين 
مكتفياً  ال���ب���رج  ُي�����ص��ّي��ع  اأن  ال���روم���ي 
لقاء   - ن��ف�����ص��ي  ا����ص���م���ي،  ب���ال���ق���ول: 

العدم!
كنُت اأحيا على حرف الَخَبل / اأهوى، 
باب،  اأط��رق على  االأ�صباَب/  اأدري  لو 

فيفتح/�صرُت اأدّق عليه من باطنه!
يدّقون اللغة، ي�صتغفلون طواعيتها، 
بالجمود،  ����ص���ك���ون���ه���ا  ي����ت����دارك����ون 
ُيذيبونها  ال��خ��ام��ة  اإل���ى  وي�صتبقون 
الم�صّببة،  ال�صائهة،  ال�صورة  بعلقم 
ال��م��ع��ل��ول��ة، ف���اإن ك��ان��ت ال��ل��غ��ة تحوز 
نحو  وتنحدر  بالفهم،  النق�ض  ثقة 
فكيف  اال���ص��ت��ف��ه��ام��ات،  م��ن  �صال�صة 
كزهرة  طفولته  ت��ن��ف��رج  اأن  لل�صعر 

عّباد ال�صم�ض!
ف���ي كتابه  ف��ات��ي��م��و  ي���ق���ول ج��ي��ان��ي 
»ن��ه��اي��ة ال��ح��داث��ة«: »ال��ل��غ��ة قبل كل 
االأ�صلية  االأل��ف��ة  بتلك  تنت�صر  �صيء 
ال��ت��ي ت�صّكل  ب��ال��ع��ال��م  ال��ع��الق��ة  ف��ي 
التجربة  ال  التجربة،  اإمكان  �صرط 
المتناهية  التجربة  ب��ل  المتعالية 
تاريخياً على الدوام والموجودة في 

الواقع«.
ت��ت�����ص��ّك��ل ال��ع��ب��ارة ف��ي ال��ه��ذي��ان، في 
ال�����ص��ط��وح، ف��ي ح��ب��ال ال��غ�����ص��ي��ل، وال 
تت�صّكل في المخّيلة، تظهر عالمات 
ك��ت��اب��ي��ة م���ت���ع���ارف���ة، ل��ك��ن��ه��ا ال ت���دّل 
ع��ل��ى ����ص���يء ����ص���وى اأن���ه���ا ت�����دّل على 
بالكراهية  ممزوجة  مقّطعة،  ذاتها 

واال�صمئزاز، ك�صمكة مقّددة.
النثر العربي، تعر�ض  هذا هو ع�صر 
العربة،  تتقّدم  حروفها،  ع��ن  اللغة 
كيف  م�صدوهاً،  الح�صان  يظّل  فيما 

�صنقطع الطريق يا �صاحبي!
التاريخي،   - ال��م��ن��زل��ي  وال���رق���ي���ب 
يمنحهم  ال���ج���دد،  ال���َك���َت���َب���ة  ي���ط���ّوق 

فراهة االنتماء، ويحجب الروؤيا.
الجّد،  و�صايا  نفو�ض،  قيد  الرقيب، 
االأئّمة،  خ��ي��زران  الموؤ�ّص�صة،  بيانات 
اأ�صالك، ذئب الب�صر، واهلل؛ بالنهاية. 
لك«  َه��ّي��ت  وق��ال��ت  االأب����واب  »فَغلَّقت 
)قراآن(، تنك�صر المخّيلة، تجرح في 
وريدها، »َهّيَت َلك« العبارة - الجملة 
ال�صعرية، ن�صت عنها القمي�ض لر�صم 
����ص���ورة، ت�����ص��ّب م��ع��ن��ى، ف����وّرد خّدها 

فرط الغ�صب، ُغِلقت االأبواب...
يبداأ ال�صعر حين يكون طفولة، لغة 
ت�صبه خياالت ال�صغار وهم يتخّيلون 
اإن  بيوت«،  »بيت  بلعبة  اآبائهم  عالم 
ال�صعر،  اإل��ى  الزيف في طريق  ُوج��د 
ال�صانع  االأكبر  ال�صقاء  مزبلة،  �صار 
بدائياً  ت��ك��ون  اأن  ال���ف���ّذة،  ل��ل��ت��ج��رب��ة 
والتحتية،  الفوقية  للبنى  راف�����ص��اً 

حّتى المالب�ض الداخلية.

�سفاء خلف
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اأذكر اأني قراأت مّرة في ورقة �صندويت�ض، 
وت�صيع  العالم  و�صط  تقف  ماكينة  عن 
الدمار والعنف، لكني وفي ورقة اأخرى 
وُيدعى  ب��اأح��ده��م  و�صمعت  المو�صيقى  ع��ن  ق���راأت 
ج��ي��م�����ض ب�����راون واأغ��ن��ي��ت��ه ال�����ص��ه��ي��رة ح��ت��ى اليوم 
»�صك�ض ما�صين«. هكذا كتبوا عنوان االأغنية، وكنت 
اآنذاك �صبياً ال يعرف الكثير عن اللغة االإنكليزية 
اإلى  ترجمته  يمكن  االأغ��ن��ي��ة  ع��ن��وان  اأن  وت��وّق��ع��ت 
العربية ب�»�صت مكائن« واعتقدت بهذا الأني ربطته 
بالورقة ال�صابقة التي تتحّدث عن الماكينة التي 
تقف و�صط العالم... اإلخ، وهكذا اأعجبت بمو�صوع 
االأغنية من خالل �صت مكائن واعتقدت اأن الدمار 
اأ�صبح م�صاعفاً �صت مّرات من خالل هذه المكائن 
ال�صت، لذلك طفقت اأبحث عن هذا المغّني الثوري 

العمالق جيم�ض براون!
م��ّرة وف��ي ب��غ��داد ق���راأت ف��ي ورق��ة �صندويت�ض عن 
فلوبير ومدام بوفاري والقليل عن كتابه »التربية 
عبد  ا�صاأل  رحت  المو�صوع.  واأعجبني  العاطفية« 
وكان  �صيوعي  و�صاعر  كاتب  وهو  الح�صن  الزهرة 
اأكبر مّني �صناً عن المو�صوع، فاأجابني باأن فلوبير 
اإلى  ت�صيء  واالأخ��ي��رة  الغربية  االن��ت��ق��ادي��ة  يمّثل 
بقراءة  ن�صحني  لذلك  الطبقي،  لواقعنا  فهمنا 
عن  اأب��ح��ث  طفقت  وه��ك��ذا  اال�صتراكية.  الواقعية 
الرو�صي  االأدب  بين  ما  خالطاً  ا�صتراكية،  واقعية 
وال�صوفياتي دونما علم مّني. وهكذا وجدت نف�صي 
واأعجبت  لدي�صتيوف�صكي  »االأب���ل���ه«  رواي����ة  اأق�����راأ 
دون  �صخ�صيته  وتقّم�صت  بل  مي�صكين،  باالأمير 
والمدر�صة  ال��ب��ي��ت  م���ع  م�����ص��اك��ل��ي  وب������داأت  وع����ي. 
ال�صفعات على  ُيح�صى من  وح�صلت على عدد ال 
وق��اح��ت��ي وق��ّل��ة ت��رب��ي��ت��ي. ف��ي��م��ا ع��ل��ى ع��ك�����ض هذا، 
والثانية  لفلوبير  االأول���ى  رواي��َت��ي��ن  على  ح�صلت 
ل��ك��ول��ن وي��ل�����ص��ون وق���راأت���ه���م���ا ول����م اأ�����ص����ادف اأي 
الزهرة  عبد  اأ���ص��م��اه  م��ا  ه��ذا  ك��ان  واإن  م�صاعب. 
الح�صن »الواقعية الغربية«، فاإنها مثيرة وجميلة 
ممار�صة  على  حّفزتني  اأنها  على  ع��الوة  و�صلمية، 
م�صهد  خ�صو�صاً  و���ص��ب��ق،  ب��اإث��ارة  ال�����ص��ّري��ة  ال��ع��ادة 
ممار�صة الجن�ض بين بطل رواية كولن ويل�صون - 

هو نف�صه - و�صّيدة من �صهود يهوة.
ق�����راأت ع���ن ���ص��وب��ن��ه��اور وت��وّق��ع��ت ل�����ص��ّدة �صعوبة 

المو�صوع اأنه األماني من اأ�صول باك�صتانية.
كانت  ف��الف��ل  �صندويت�ض  خ��الل  وم��ن  دم�صق  ف��ي 
�صركون  لبنانية فيها حوار مع  ورقتها من مجلة 
بول�ض عن ال�صعر والحياة، وقعت عيني الأول مّرة 

على كتابات �صركون و�صورته.
لي:  ه��ات��ف��اً  ورق��ت��ه  اأن��ه��ى  بجانبي  ال���ذي  �صديقي 

اأخ��ي ه��ذا �صباح الجمعة  »ي��ا 
ومثّقف«!  خ��ط��ي��ر  ���ص��ح��اف��ي 
وب�صكل  الفور  على  له  فقلت 
يوجد  »ال  اأده�������ص���ه:  ق���اط���ع 
�����ص����ح����اف����ي ا�����ص����م����ه ����ص���ب���اح 
عنوان  ه�����ذا  ب����ل  ال���ج���م���ع���ة، 
جريدة  في  اأ�صبوعية  مقالة 
»ت���������ص����ري����ن« )ال���������ص����وري����ة( 
يكتب  ال������ذي  وال�������ص���ح���اف���ي 
ال�������زاوي�������ة ه�����و ع����ب����د االإل�������ه 

الرحيل«.
�صاألني.  ع�����رف�����ت؟«  »ك����ي����ف 
�صندويت�صة  ف��ي  ذل��ك  »ق���راأت 

مقالي باذنجان« اأجبته.
مقابلة  ق�����راأت  اأخ�����رى  م����ّرة 
م�����ع االإع������الم������ي ال���ع���راق���ي 
وبرنامجه  ال��دروب��ي  �صامي 
العالية«  »ال���رف���وف  ال�����ص��ّي��ق 
ل اإلى فكرته عن  وكيف تو�صّ

مو�صيقى  ج��اءت  كّلما  اأن��ه  الح��ظ  حيث  البرنامج 
ج��دي��دة رف��ع��وا ال��ق��دي��م م��ن��ه��ا ن��ح��و رف����وف اأعلى 
يرتفع  المو�صيقى  م��ن  الكال�صيك  اأ�صبح  وه��ك��ذا 
من رّف اإلى اآخر و�صواًل اإلى ال�صقف ليظل هناك 
يحر�صون  الأنهم  والن�صيان  الغبار  معانقاً  قابعاً 
ومن اأجل ال�صرعة على اأن تكون بكرات المو�صيقى 
الجديدة في متناول اليد، وهكذا جاء بفكرته عن 

الرفوف العالية.
هذه الفكرة ما زالت حّية و�صتظل اإلى االأبد حيث 
عالية  رف���وف  اإل���ى  ُي��رف��ع  حياتنا  م��ن  الكال�صيك 
والغرق  الحرائق  تخ�صى  �صراديب  اإلى  اأو  من�صية، 
الفكرة  ه��ذه  وم��ن  الموا�صير.  اأو  االأم��ط��ار  ب�صبب 
اأن  ينبغي  الكتابة  اأن  مفادها  فكرة  اإل��ى  لت  تو�صّ
يكون لها الم�صير نف�صه، حيث ما نكتبه اليوم لن 
لال�صتعمالية  عر�صة  و�صيظّل  باالهتمام  يحفل 
ال��م��وّق��ت��ة ال��ط��ارئ��ة، وك��ن��وع م��ن ال��ط��ع��ام، ولذلك 
المرفوع  القديم  نحو  واالآخ���ر  الحين  بين  نعود 
اإل���ى رف���وف عالية ف��ي ذاك��رت��ن��ا ون��دع��وه ب����»االأدب 
تظافر  نتيجة  ذل���ك  »ال��ك��ال���ص��ي��ك«.  اأو  ال��ع��ظ��ي��م« 
عوامل عّدة منها موت المبدعين وم�صّي عقود اأو 
قرون على موتهم، لذلك يت�صّنى لنا اأن نن�صى من 
ال�صخ�صي  الحكم  في  ذاكرتنا  فُتمحى  كب�صر  هم 
ع��ل��ى ن�����ص��و���ص��ه��م ب��ف��ع��ل ع���ام���ل ال����وق����ت. بذلك 
الذهني  االإي��ح��ائ��ي  بجوهرها  كتاباتهم  تحتفظ 
بين  االأب��دي  الرق�ض  لهذا  وت�صويرهم  االإبداعي 
ي�صّدنا  ما  وه��ذا  قديم.  نحو  على  والقلب  العقل 
االأخرى.  الفنون  اإلى كتاباتهم وهذا ينطبق على 
ُين�صى  ك��ي  رحلته  ب��داي��ة  ف��ي  اإن��م��ا  االآن  ُيكتب  م��ا 
�صاحبه وكي ي�صبر على كيانه عقوداً، اإن لم يكن 
هو  هذا  ال�صخ�صية.  �صمته  من  ليتخل�ض  قروناً، 
الطريق الوحيد لبلوغ الكتابة والفن خلودهما اأو 
ومعانقتهما  الفكرية  العالم  زبالة  في  �صقوطهما 
الغبار والن�صيان على رفوف عالية اإما اأن ُتكت�صف 

من جديد واإما اأن تظّل وهكذا.
ذهب  باري�ض  في  ع�صر  التا�صع  القرن  نهايات  في 
)الأنه  هو  من  اأدري  ال  ال�صباب  المو�صيقيين  اأحد 
ك���ان ث��م��ة ل��ط��ع��ة زي���ت ع��ل��ى ج��ان��ب م���ن المقال( 
وجد  ع��اد  وعندما  اللحم  وا�صترى  اب  الق�صّ اإل��ى 
مو�صيقياً  منّوط  بورق  اللحم  له  لّف  الق�صاب  اأن 
المو�صيقى  ب��ع��زف  ���ص��رع  وع��ن��دم��ا  ال��ي��د  وب��خ��ط 
غريبة  مو�صيقى  اأنها  وجد  الورقة  على  المنّوطة 
ع��ن ال��ذائ��ق��ة ل��ك��ن��ه��ا م��ه��ول��ة، وع����اد م�����ص��رع��اً اإلى 
اأخذ  كما  المجّلد  ك��ام��ل  منه  وا���ص��ت��رى  الق�صاب 
اأ�صبوع  منه عناوين من ا�صتروا اللحم منه خالل 
وهكذا وبعد فترة انت�صرت في باري�ض خبر جمعية 

�صيبا�صتيان  ي��وه��ان  اأ���ص��دق��اء  »جمعية  ا�صم  تحت 
بعد  ُن�صيت  باخ  وذل��ك �صحيح الأن مو�صيقى  ب��اخ«، 

وفاته لقرون.
ورق  ط���ري���ق  م����ن  م���ت���اأّت���ي���ة  ث���ق���اف���ت���ي  ت���ك���ون  اأن 
الم�صادر  من  تحّررت  قد  اأك��ون  اأن  ال�صندويت�ض، 
الذي  عالمي  ح��ول  االأك��ادي��م��ي��ة  العملية  العلمية 
اأعي�ض واأموت فيه. بهذا �صتكون لي حّرية التخّيل 
نف�صه  بالمقدار  اأخ���رى  اإل��ى  فكرة  م��ن  واالن��ت��ق��ال 
الأنني  ال�صندويت�ض،  ل��ّف  اأوراق  ل��ي  ُتتيحه  ال��ذي 
اأطالب  اأن  اأ�صتطيع  ف��ال  ورق���ة  ق���راءة  اأك��م��ل��ت  اإن 
بالورقة التالية مبا�صرة، ذلك الأن البائع يكون باع 
ربما وح�صب االزدحام ع�صرين �صندويت�صاً. ذلك اأن 
اأتبع مبداأ القطاف من هنا وهناك وهذا  اأن  علّي 
اأن ورق ال�صندويت�ض  ينا�صب تماماً مخّيلتنا، ذلك 
الحكايات  ال�صعبية، حيث  الحكاية  ُيطابق م�صيرة 
اإلى  يخ�صع  االأم����ر  م���ا.  ت�صل�صل  دون��م��ا  ت��ت��وال��ى 
عن  تختلف  ال��ح��ك��اي��ة  اأن  اإل����ى  اإ���ص��اف��ة  ال���ظ���رف، 
حتى  الأح��د  يمكن  وال  ُتكتب  الق�صيدة  الق�صيدة، 
حين  ف��ي  ب��ه��ا،  يت�صّرف  اأن  الترجمة  ح��ال��ة  وف��ي 
الحكاية مجهولة الموؤّلف، لها ذات ذكاء الق�صيدة 
لمن  باإعطائها  عنها  تختلف  لكنها  ومفعولها، 

يرويها حّرية الت�صّرف الكامل بكيفية روايتها.
االعتماد في ثقافتي على ورق ال�صندويت�ض ي�صبه 
اإلى حّد بعيد طبيعتي في فهم العالم من طريق 
الثقافة  ط��ري��ق  م��ن  ع��ن فهمه  ع��و���ص��اً  ال��ح��ك��اي��ة 
كانتا وما  االأخيرَتين  اأن  العلوم، ذلك  اأو  المدّونة 
تزاالن خا�صعَتين اإلى تاأثيرات قوّية وجذرية من 
الحكاية  حين  في  الع�صور،  مّر  على  الدولة  قبل 
اإلى عالمنا ال�صفاهي االأو�صع وهذا م�صدر  تنتمي 
الدائم  ال�صعي  الثقافة والعلوم هما هذا  حّريتها. 
في  وهما  الفر�صيات  طريق  من  العالم  فهم  اإل��ى 
حالة تجّدد دائم مثل تّيار النهر في حين الحكاية 
حقيقة منجزة عن عالمنا وال تتغّير، لذلك يمكن 
الب�صرية  الدوافع  وك�صف  خبرتها  اإلى  االطمئنان 
ال��ع��ل��وم والثقافة  ب���اأن  ن��اه��ي��ك  م��ث��ااًل ال ح�����ص��راً. 
واأي��ٍد عاملة  اإلى مكاتب ومختبرات ونقل  بحاجة 
اأي من هذا  اإلى  لي�صت بحاجة  الحكاية  في حين 
ي��رح��م��ه«. يعني  واأب����وك اهلل  ���ص��اي  »ك��ا���ص��ة  وذاك؛ 

اأرخ�ض واأقرب اإلى ُعرينا.
اإزاء انت�صار  اأ�صتخل�ض هنا فقرنا  اأن  وا�صمحوا لي 
ال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم، ح��ي��ث اأن ال��وق��ت ال���ذي نحياه 
اأو  ال�صعبي  المثل  والدة  وانعدمت  فيه  انح�صرت 
اأي  خ��ذوا  �صجيته،  على  مثل  اأي  خ��ذوا  الحكاية، 
والمعنى،  الح�صور  دائمة  اأنها  و�صتجدون  حكاية 
اأن  ���ص��اع��ر  اأو  مثقف  اأو  ك��ات��ب  اأي  يتمّنى  و���ص��وف 
المثل  �صهرة  لكتاباته  تكون 
و�صعبيَتيهما،  وال���ح���ك���اي���ة 
ول��رب��م��ا ق�����ص��دت ه��ن��ا �صهرة 
ال��ن��ث��ر و���ص��ع��ب��ي��ت��ه، ح��ت��ى اأن 
المغّفلين  وم��ق��ال��ب  اأخ���ب���ار 

والعيارين ال�صّطار اختفت.
انح�صار  االآن هو  يوؤّرقني  ما 
ال�صندويت�ض،  ورق  ظ��اه��رة 
البيع  م���راك���ز  ب������داأت  ح��ي��ث 
للّف  خ��ا���ض  ورق  ب��ت�����ص��ن��ي��ع 
ال�������ص���ن���دوي���ت�������ض، ع��������ادة ما 
بر�صمة  اأو  م����ل����ّون����اً  ي���ك���ون 
با�صم  اأو  م��ت��ك��ّرر  م��ل��ك��ّي  ت���اج 
ال��م��ح��ل، ل��ذل��ك اأ���ص��ب��ح اأكل 
خالياً  ال���ي���وم  ال�����ص��ن��دوي��ت�����ض 
االأمر  وك����اأن  م��ت��ع��ة،  اأي  م��ن 
ي��ت��ع��ّل��ق ف���ق���ط ب����االأك����ل، في 
حين كان محل ال�صندويت�ض 

في ال�صابق ي�صبه مكتبة.

رحمن نّجار

تتاأّبط
ها االأر�ُض اأبي�صَ

حا�صرٌة  والروُح 
تح�صُن دفاأها

في  تنام  بيا�صها  وغ���زالُن 
حزن الحكايا.

والثلج يحتاج اأرق�اً
اأرقي كلماتي

وامراأٌة
تطوُف بعيداً في لغتي

و�صهوَة  ال���ب���وَح  ت��ع��اق��ُره��ا 

فو�صاها
وحين

تتلو رع�صَتها لالأوراِق
الزهريُّ يتفّتح

اأ�صود اأبي�ض اأحمر
اأزرق اأ�صفر اأخ�صر

ك����لُّ االأل��������وان ت��ن�����ص��ج في 
يقظته

المتداخُل  ال��م��ّت�����ص��ُق  ه���ذا 
كال�صاّلِل

كم قالت:

����دَّ وث��������اَق ن����ه����دي اإل����ى  �����صُ
�صفَتيك

الأم���ت���ح���َن ح�������ص���ودَك في 
دمي

ومعّمداً ب�ن�ب�يذ خ�صري
اأتبُعَك كالغاوين

اإلى ما �صئَت في عط�صي 
يا و�صوا�َض �صدري

ل�َِم
���ٌد  ه�������ذا ال����ب����ي����ا�����ض م���ع���بَّ

ب�صداك.
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ولد ال�صاعر الفرن�صي بيار 
جان جوف يوم 11 اأكتوبر 
وتوفي   1887 ���ص��ن��ة  م���ن 
ف��ي ب��اري�����ض ي���وم 8 ي��ن��اي��ر م��ن �صنة 
وناقد  وروائ��ي  و�صاعر  كاتب   .1976
»الزفاف  ال�صعرية:  مجموعاته  من 
ال�صّري« )1925(، »الزفاف الجديد« 

) 1926(، »عذراء باري�ض« )1946(.
النف�صية  الطبيبة  زوج��ت��ه  بف�صل 
الكان،  ج��اك  و�صديقة  والمترجمة 
ال��ت��ي ترجمت  ب��الن�����ض روف���ار����ص���ون 
فرويد  ���ص��ي��غ��م��ون��د  اأع����م����ال  ب����اك����راً 
اأوائ������ل  م����ن  ج�����وف  ك�����ان   ،)1923(
الالوعي  بين  ربطوا  الذين  الكّتاب 
ال�صعري  واالإب�����داع االأدب����ي ع��م��وم��اً، 
خ�صو�صاً. وهذا يّت�صح في الق�صيدة 

التي نترجمها اليوم.
�صنة  ال�������ص���وي�������ص���ري،  م���ن���ف���اه  ف�����ي 
اأ�صا�صياً  ف��اع��اًل  ج���وف  ك���ان   ،1938
للنازية.  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��م��ق��اوم��ة  ف��ي 
الروؤيوية  ق�����ص��ائ��ده  ف��ي  خ�����ص��و���ص��اً 
باري�ض«  »ع���ذراء  مجموعَتي  �صمن 

و»مجد«.
جوف،  ذك��رى  تحّل  اأكتوبر   11 ي��وم 
الهدية،  ه����ذه  ن���ق���ّدم  روح����ه  وع��ل��ى 
ق�صيدته »فكر«، التي هي اأول ق�صيدة 
»االأعرا�ض«  ال�صعرية  مجموعته  في 
 -  1925 عاَمي  بين  ُكتبت  )ق�صائد 
بيار  عتبة  الأن��ه��ا  اخترناها   ،)1931
اإنها  ال�صعر.  ع��ال��م  اإل���ى  ج��ان ج��وف 
اإنها  ال�صعر.  اإل��ى  ال��دخ��ول  ق�صيدة 
الموهبة  موهبة.  اإنها  �صاعر.  والدة 
ف��ي زمن  ال��وق��ت  م��ع  تر�ّصخت  التي 
بدئية  ق�صيدة  ال��م��ع��ا���ص��ر.  ال�صعر 
اأّكد فيها جوف انزياحه عن ع�صره، 
الفكر  ال�صاب،  الفكر  نكت�صف  معها 
بدايات  ع��ن  دوم���اً  الباحث  الحيوي 

جديدة.

 فـكـر

ر قلياًل في �صم�ض �صبابك فكِّ
تلك التي كانت تلمع عندما كنت في 

العا�صرة
بذهول تتذّكر �صم�ض �صبابك

عندما تحّدق بعيَنيك
عندما ت�صّيقهما

ت�صتطيع اأن تراها
لقد كانت وردية 

وتحتّل ن�صف ال�صماء
ت�صتطيع اأنت اأن تراها اأمامك

بذهول لكنها كانت طبيعية

كان لها لون
كان لها رق�صة، كان لها رغبة

كان لها حرارة
ب�صاطة رائعة
كانت تحّبك

ذلك كّله حّتى اأنه اأحياناً في منت�صف 
عمرك واأنت تجري

ال��غ��اب��ات في  القطار على ط��ول  ف��ي 

ال�صباح
كنت تظن اأنك تتخّيله

مع ذاتك
ال�صمو�ض  ت�صطّف  ال��ق��ل��ب  ف��ي  اإن���ه 

العتيقة
الأنها هنا لم تتحّرك
ها هي تلك ال�صم�ض

نعم اإنها هنا

لقد ع�صت لقد �صدت
لقد اأ�صاأت ب�صم�ض عظيمة

واح�صرتاه لقد ماتت 
واح�صرتاه اإنها 

لم توجد اأبداً
اآه اأيتها ال�صم�ض، كنت تقول

ورغم ذلك كان �صبابك �صقياً

اأن يكون ملك  اإلى  لي�ض ثمة حاجة 
اأور�صليم

كل حياة ت�صاأل نف�صها
كل حياة تت�صاءل

 وكل حياة تنتظر
ك������ل اإن���������ص����ان 
الرحلة  ُيعيد 

من جديد
ك��������������ل ��������ص�������يء 

محدود
ك����ي����ف ال������روؤي������ة 

اأكثر
ن����ح����ن اخ���ت���رع���ن���ا 

االآالت
كل  لتك�صر  ف��ج��اءت 

�صيء
وت�����ث�����ق�����ب االأر��������������ض 

القديمة
وتعّمر الهواء العجوز

بمحاور  اأ�صّعة  بموجات 
المعة

اأ�صبحت  ق����د  ���ص��ل��ط��ت��ي  ه����ي  وه������ا 
مخيفة

وحزني اأي�صاً
وال ا�صتقراري

لم اأعد اأمكث في مكان
اأبحث اأ�صير

بكل  األهو  الحقيقي  عمري  افتقدت 
�صيء

يا اإلهي لقد عادت الحرب القديمة
لم تتغّير اإال قلياًل

طريقة  اإال  االإن�����ص��ان��ي  ل��ل��دم  ل��ي�����ض 
واحدة في ال�صيالن،

لي�ض للموت اإال خطوة واحدة ليعود
اإلّي

قناعه هل تغّير اإنه ال�صمع
زالت  ما  هل  روح��ي  تقّل�ض  ف�صائي 

جديدة
لن اأقول اأف�صل من ذلك

لن اأجروؤ

ن��ح��ن ب���ع���ي���دون ع���ن ال��ت��ق�����ّص��ف عن 
التنازل

لكن
المتهم االأول هو دائماً هو متعتنا

الأن ال�صقاء يحتاج دائماً اإلى تبرير
ال�������ص���ق���اء ه����و االأر���������ض ح���ي���ث تنمو 

مدينتنا
�صعادة نقّية
ال تقتربوا

عندما يتعّلق االأمر ب�صعادتنا
ف��ي و���ص��ع ي�صتحّق  ي��ظ��ه��ر غ���رورن���ا 

الرثاء
نحن م�صتعجلون جداً

حيرتنا قديمة جداً
نعم اإننا نرتع�ض من �صعادتنا

 اأيها الطفل المنحّط
المتدّلية فوق  ف��ال��روح  ذل��ك  ورغ��م 

ال�صقاء الكوني
حوا�صاً  ت��م��ل��ك��ون  اإن���ك���م  ق���ال���ت  ق���د 

فا�صتعملوها
لت�صتعيدوا لّذاتكم

وهذا اأمر مرير
و اأكثر مرارة

م��ا، وتيرة  ع، على نحو  ُي�����ص��رِّ وذل���ك 
المرارة 

من اأجلنا 

 اأيها القا�صي االأبدي
للبالهة،  ق�������ّوة  اأي�������ة 
ال����ن����ج����وم ت���ل���م���ع من 

اأجلها
ال�������������ص������وء ي����ذه����ب 
حملته  ما  اإذا  اإليها 

القطارات
ال��������ك��������ب��������رى ف����ي 

االتجاهات كّلها
كّلها هي  ال��م��دن 

تجّمعاتها
 هي رغباتها

وي��������وم االأح������د 
نرى �صعاداتها العائلية

اأي ن�صر بعد الحرب 
من اأجل الفو�صى والخّفة

يعي�ض العالم جّيداً
 اأي عظمة للمالكم

وال�صاعر
الخام�ض  الطابق  ف��ي  دائ��م��اً  يقطن 

ويعاني من 
جوع مزمن

يكون  اأن  يريد  ال��ق��ادم  موته  يتاأّمل 
اأبدياً

لكن ال تعتقدوا اأنه يحب الموت
كما في الما�صي

اإنه يختبر
اإنه يحاول بع�صوائية

اإنه يتح�ّصر اإنه يهذي
اأكثر  حقاً  �صتكون  الحياة  اأن  ويظن 

اإدها�صاً لو

الق�صية الكبرى هي اأن نموت
وال نعرف عن ذلك ر�صالة واحدة

من مّروا لن يمّروا ثانية
لكني اأعترف باأنني ل�صت قلقاً

فاأنا ال اأعترف بهم
ودون اأن اأعرف لماذا

فاأنا األغيهم لقد ماتوا

اأيها ال�صمت
التواطوؤ

ربما هي لي�صت ق�صية اإطالقاً
ربما الموت ال يعني لنا �صيئاً

اأو عك�ض ذلك
الموت  ه��ذا  اإل��ى جانب  الجميع  هل 

الوحيد
اإلى جانب هذا الدهليز

اإلى جانب هذا الميناء ال�صعيد
حيث تدخل ال�صفينة

لكن كال الأنني ال اأومن بال�صعادة
وال اأومن بالموت

في اأعماقي اأعترف لكم
باأنني متاأّكد من اأنني اأبدّي

هذا هو الغرور االأ�صا�صي

واأنا �صاب كنت اأحب الزمن
االأكثر  اأك�����ون  اأن  اأح��ت��م��ل  اأك����ن  ل���م 

�صباباً
عندما  النجيلية  ن��ب��ت��ة  اأح����ب  ك��ن��ت 

تمتلئ بالحبوب
ت���م���ت���ّد مثل  ع���ن���دم���ا  واالأ������ص�����ج�����ار 

المو�صيقى
عندما كنت �صاباً كنت اأحب ال�صيوخ

واالآن فاأنا اأميل رفقة �صجرتي على 
ال�صجرة االأخرى
اأقلب من يهبط

ال اأعرف لقد ذقت اأزمنة عّدة
ربما مع ال�صيخوخة ياأتي الهدوء

كم يحتقر االإن�صان هذا الفم
الذي يحب

يتبع  وه��و  ن�صوته  هناك  وج��د  لكنه 
دائماً ن�صوته

اأيتها الحيوية
الن�صاء  اأج�صاد  رائحة  دائ��م��اً  يطلب 

وطعمهّن ولونهّن
مرونتهّن

كذبهّن
ال�صدفّي  لحمهن  داخ��ل  يوجد  وما 

ي�صخر بطهارة
من الموت
وبعد ذلك

تاأتي تعا�صته
التي يعرفها

كم بحثنا - معجزات نحن
معجزات

ال �صيء
اإلى ما ال  كان هذا العالم م�صتقيماً 

نهاية وها هو خط مقّو�ض وزلق
الواحد داخل االآخر

االأ�صياء  لكن  اّت�صعت  االإن�صان  روؤي��ة 
التي في الوراء 

في تناق�ض
ال���ف���ك���ر ه���زي���ل ���ص��ع��ي��ف غ���ي���ر نافع 

عاهرة
معتمة مثل درب التّبانة

بينما العالم مادي ورحب 
حائط  م���ث���ل  وح���ق���ي���ق���ي  وم���خ���ي���ف 

الجحيم 
الفكر ي�صحك الأنه رّبما �صيموت.

بيار جان جوف
ترجمة: محمود عبد 

�لغني



الخمي�ض  1  ت�صرين االأول   2009

ت. �س. �إليوت
ترجمة: لينا �سدود

ما قاله الرعد
على  الم�صاعل  ت��وّه��ج  بعد 

الوجوه المتعّرقة
بعد ال�صمت المطبق في الحدائق
بعد الحزن في االأماكن الحجرية

ال�صراخ والنحيب
ِد في ال�صجن والق�صر وتردُّ

رعد الربيع على الجبال البعيدة
الذي كان حياً هو االآن مّيت

نحن الذين كّنا اأحياًء االآن نموت 
بقليل من ال�صبر 

هنا ال يوجد ماء فقط �صخر
�صخر من دون ماء والدرب الرملي 

الدرب الملتّف اإلى االأعلى وبين
الجبال                                             

جبال �صخرية من دون ماء 
نتوّقف  اأن  علينا  م���اء  ث��م��ة  ك���ان  ل��و 

ون�صرب.
بين ال�صخور ال اأحد يمكنه التوّقف 

والتفكير
العرق جاّف واالأقدام في الرمل 

لو كان ثمة فقط ماء بين ال�صخور 
فم الجبل المّيت باأ�صنانه النخرة

ال ي�صتطيع الب�صاق 
الوقوف... وال  ي�صتطيع  اأحد  هنا ال 

حّتى اال�صتلقاء اأو الجلو�ض
ف����ي ال���ج���ب���ال ح���ّت���ى ال�������ص���م���ت غير 

موجود
فقط رعد عقيم من دون مطر 

ح���ّت���ى ال���ع���زل���ة غ���ي���ر م�����وج�����ودة في 
الجبال 

فقط وجوه متجّهمة حمراء تزمجر 
وت�صخر

الطين  ذات  ال���ب���ي���وت  اأب���������واب  م����ن 
المتك�ّصر

 
لو كان ثمة ماء
من دون �صخر

لو كان ثمة �صخر
واأي�صاً ماء 

ماء...
ربيع...

بركة بين ال�صخور 
لو كان ثمة �صوت الماء فقط

ولي�ض �صوت الجنادب 
وغناء الع�صب الجاف 

فقط �صوت الماء فوق ال�صخور 
من بين اأ�صجار  حيث يغّني طائر ال�صُّ

ال�صنوبر.
دروب      دروب  دري����ب  دروب  دري�����ب... 

دروب 
لكن لي�ض ثمة ماء.

 
دائماً  يم�صي  ال���ذي  ال��ث��ال��ث  ه��و  م��ن 

بجانبك 
ع��ن��دم��ا اأع����د ه��ن��اك ف��ق��ط اأن����ت واأن���ا 

معاً.
اأعلى  االأم���ام  اإل��ى  اأن��ظ��ر  لكن عندما 

الدرب االأبي�ض
اآخ�����ر يم�صي  ���ص��خ�����ض  ه���ن���اك دائ���م���اً 

بجانبك
ُمقلَن�ض وملفوف بعباءة بّنية

ال اأعرف اإن كان رجاًل 
اأو امراأة

من  ل�����ك�����ن 
ه������ذا ال����ذي 
ي�������م���������������ص�������ي 

جانبك  اإل�����ى 
االآخر؟

 
ال�صوت  هذا  ما 

ال�����ذي ي��ع��ل��و في 
الهواء 

هم�ض الأّم ترثي
م������ن ه������م ه��������وؤالء 

الُمقنَّعة  ال��ح�����ص��ود 
والُمجتمعة 

ف�������������وق ال�����������ص�����ه�����ول 
في ال�����الم�����ن�����ت�����ه�����ي�����ة...  المتبعثرة 

اأر�ض متك�ّصرة
ومحاطة باالأفق الم�صتوي فقط

ما تلك المدينة اأعلى الجبال
في  لتنفجر  وتت�صّكل  تتك�ّصر  ال��ت��ي 

الهواء البنف�صجي
اأبراج هاوية 

القد�ض... اأثينا... االإ�صكندرية 
فييّنا... لندن.
لي�ض حقيقياً.

 
ب�صّدة  الطويل  �صعرها  ت�صحب  امراأة 

اإلى الخلف
على  للمو�صيقى  وا���ص��ح  غير  هم�ض 

تلك االأوتار
الطفولية   ب��وج��وه��ه��ا  وال��خ��ف��اف��ي�����ض 

في ال�صوء البنف�صجي
ت�صفر وت�صرب باأجنحتها 

وراأ����ض زاح��ف اإل��ى االأ���ص��ف��ل... اأ�صفل 
الحائط الم�صّود

الهواء  االأ�صفل في  واإل��ى  اإلى االأعلى 
حيث االأبراج 

لالأجرا�ض  الم�صتمّر  ال��ق��رع  وح��ي��ث 
الذي ُيبقي ال�صاعات 

واالأ�صوات ت�صدح في االأواني الكبيرة 
واالآبار المتعبة

 
ف���ي ت��ل��ك ال���ح���ف���رة ال���م���ه���ّدم���ة بين 

الجبال 
ال�صعيف... ف���������ي  ال��ق��م��ر  ����ص���وء 

الع�صب يغّني
المنحدرة  ال���ق���ب���ور  ف�����وق 

حول الم�صّلى
ثمة معبد  ف��ارغ... فقط 

بيت الريح
والباب  ن��واف��ذ  دون  م��ن 

يتاأرجح 
عظام جاّفة ال ت�صتطيع 

اأن توؤذي اأحداً
فقط ديك يقف اأعلى 

ال�صجرة
كوكو  ريكو...  كوكو 

ريكو 
ف�����ي ل���م���ع ال���ب���رق 
وم����������ن ث��������م ري�����ح 

رطبة
تجلب المطر.

 
نهر الغانج يغرق واالأوراق المجّعدة
تنتظر المطر بينما الغيوم ال�صوداء

تتجّمع بعيداً فوق الهيمااليا 
الغابة تجثم محدبة ب�صمت

ومن ثم يقول الرعد 
دا

�صديقي، ماذا اأُعطينا؟
رجفان الدم في قلبي

الجراأة الكريهة للحظة اال�صت�صالم
حيث ان�صحاب زمن الحكمة بات غير 

ممكن 
بهذا، وهذا فقط نحن ُوجدنا

�صاهدات  ع���ل���ى  م����وج����ود  غ���ي���ر  ه�����ذا 
قبورنا

المم�صوكة   ال�����ذك�����ري�����ات  ف�����ي  وال 
بالعنكبوت الرحيم

بهزالها  المه�ّصمة  الفقمات  تحت  اأو 
الم�صتجدي 

في غرفنا الفارغة 
دا.

�صالم: لقد �صمعت المفتاح
ي���دور ف��ي ال��ب��اب م���ّرة وم����ّرة واحدة 

فقط يدور
نفّكر بالمفتاح، كل واحد في �صجنه 

يوؤّكد  ك���ل واح����د  ب��ال��م��ف��ت��اح.  ي��ف��ّك��ر 
ال�صجن

ف��ق��ط اإ���ص��اع��ات اأث��ي��ري��ة ع��ن��د هبوط 
الليل

وتعيد للحظة كوريوالنو�ض المه�ّصم 
اإلى الحياة 

دا

هدوء 
القارب ي�صتجيب

الماهر واإلى  اإلى يد المجّذف  بفرح 
ال�صراع 

�صي�صتجيب  قلبك  هادئاً  ك��ان  البحر 
بفرح

ع����ن����د ال�������دع�������وة ال�����م�����ت�����ك�����ّررة اإل������ى 
اال�صت�صالم 

لالأيدي الم�صيطرة.
 

جل�صت على ال�صاطئ
اأ�صطاد بينما ال�صهول القاحلة تمتّد 

خلفي
هل علّي على االأقل اأن اأرّتب �صهولي؟

ج�صر لندن... يهوي... يهوي
اأرجوك تذّكر اآالمي

اأغنيتي ال ُت�صمع �صنونو �صنونو
في  الموجود  اأكيتان  مقاطعة  اأمير 

البرج المهجور
تلك االأجزاء التي ت�صند حطامي

لماذا اإذاً هيرونيمو جّن مجّدداً
ودائماً �صالم �صالم �صالم

من  ال��خ��ام�����ض  ال��ج��زء  ه��ي  الق�صيدة   )*(
»االأر�ض اليباب«.

عينّي واأغلقُت  كالماً  • قلُت 
المعنى في  فائ�ض  • النهد 

ّ��ح��ي���ت • ام�
• كّل حرف ال يكون ظاًل للمع�صوق 

فهو عا�صق
التعب يعرف  ال  • الرحيل 
الوقت يتكّرر  غيابك  • في 

األذلك  المكان،  مع  لي  األفة  ال   •
اأنا دوماً في طيران؟

قامة  ي��ت�����ص��ّل��ق  ال��ح��ب  اأم�����ّر  • م���ا 
الحّق

اأ�صتعل وال  النار  في  • تجدني 
واأنطفئ �صعلة  • اأ�صّميك 

الريح؟ راأ�ض  • اأين 
الريح بيت  • ال�صجرة 

ال�صماء؟ في  موجود  اهلل  • هل 
• تنّهدت وردة فاغت�صلت الحديقة 

بالعطر

الغيوم مائدة  • ال�صماء 
طريق وال  معنى  ال  حيث  • اأنا 

يرى  ال  روح�����ي  ي����رى  ال  م���ن   •
ج�صدي

من  اأع��ظ��م  ف��ت��ن��ة  ت��ك��ن  ل��م  • اإن����ه 
على  اآدم  اهلل  ذراأ  م���ن���ذ  ف��ت��ن��ت��ي 

االأر�ض
اأنثى عذراء وغير  كّل  • اأنا حجيج 

عذراء

ته  م�صَّ راآني  فمن  ترونني  ال  • قد 
ناري

وروحي  م�صروبة،  عين  ج�صدي   •
عين معروفة

و�صع  منذ  ال��ل��ّذة  طلب  ف��ي  • اأن��ا 
بها  فجهرت  ف��ّي،  �صّرها  الرحمن 

على الخلق
جهّنم  اإل�����ى  ال���ط���ري���ق  ع��اي��ن��ت   •

فوجدتها عطرة بروائح الجنة.

�أبو بكر زمال



الخمي�ض  1  ت�صرين االأول  2009

ال�صعر«   ف���ي  »ال���ح���داث���ة  ك���ت���اب  ���ل  م���ثَّ
ال���م���رج���ع ال���ن���ظ���ري ال�����ذي ب���ل���ور فيه 
فهمه   )1987  -  1917( الخال  يو�صف 
اإبراز  اإلى  اإيجاز  في  و�صن�صعى  الحداثة،  لم�صاألة 
ثغراته  نهمل  اأن  دون  الم�صروع  ه��ذا  م��رت��ك��زات 
ال��ك��ث��ي��رة وم���اآزق���ه ال��ك��ب��رى. ف��ق��د اع��ت��ب��ر يو�صف 
ال��خ��ال ال��ح��داث��ة ف��ك��راً م��ت�����ص��ائ��اًل، ُي��ع��ي��د النظر 
والوثوقّية.  الت�صليم  وي��اأب��ى  االأ���ص��ي��اء،  نظام  ف��ي 
باالأ�صئلة  مثقل  خطاب  ال�صعري  الخطاب  ولعّل 
الرمز(،   ���ص��وؤال  االإي��ق��اع/  ���ص��وؤال  اللغة/  )���ص��وؤال 
يكتب من اأجل تجريب اأ�صاليب فّنية مبتكرة، لم 
الق�صيدة  انتهت  العربية بعدما  الذائقة  تعهدها 
اأ�صهم  وبعدما  م�����ص��دودة،  اآف���اق  اإل��ى  الكال�صيكية 
انهيار  في  »�صعر«  مجلة  واأ�صحاب  ال���رّواد  جيل 

مفاهيمها.
لقد مّكنت لحظة الحداثة يو�صف الخال، من اأن 
ال�صديدة  الق�صيدة  الجديدة،  الق�صيدة  يكتب 
لواء  رف��ع��ت  ق�صيدة  وه��ي  ال��رف�����ض،  ق�صيدة  اأو 
الهدم والتقوي�ض قبل البناء والتاأ�صي�ض، ق�صيدة 

مظاهر  فيه  وت��ق��راأ  الع�صر  ترف�ض 
فاعلّية  الأن��ه��ا  واالح��ت��ق��ان  ال�صقوط 
م���غ���ّي���رة: ت��ل��ت��ق��ط م��اآ���ص��ي ال���واق���ع - 
وت�صت�صرف   - والح�صاري  االإن�صاني 

مجيء كل بديع جميل.
لدى  ال���ح���داث���ة  م�������ص���روع  اأن  ع���ل���ى 
الجذور،  اإلى  بالعودة  اقترن  الخال، 
فكاأن  والناب�صة،  الحّية  العروق  اإلى 
الحداثة انفتاح على النماذج الكونّية 
امتالك  نف�صه  وبالقدر  واالإن�صانية 
��ل ل��ه، ووق���وف على  ل��ل��م��وروث وت��م��ثُّ
بال�صقوق  ووعي  فيه،  القّوة  َمواطن 
اليباب  ولحظات  ال��وه��ن  وبمظاهر 
العودة  فتكون  وال��م��ح��ل.  وال��ج��ف��اف 
اإل����ى ال���ج���ذور - ال���ت���راث ع����ودة اإلى 
واإلى  قديم،  ومعرفي  فكري  ر�صيد 
ط���اق���ات روح���ّي���ة ورم�����وز ح���ّي���ة، هي 
عناوين قّوتنا وح�صورنا في التاريخ، 
هذه العودة قد تقي م�صروع الحداثة 
م����ن االن����ب����ت����ات واالن�����������ص�����الخ، وق���د 
المعار�صين  ه��ج��م��ات  م��ن  نه  تح�صّ

والمحافظين.
لكن الم�صروع الحداثي لدى يو�صف 

�صاحبه  فانتهى  كثيرة،  ت�صّدعات  �صابته  الخال 
التوّقف  اإل���ى  »���ص��ع��ر«  مجلة  واآل���ت  ال�صمت  اإل���ى 

واالحتجاب، فما هي تلك الماآخذ عليه؟
التحّول  عن  »�صعر«  مجلة  عجز  االأول:  الماأخذ 
اإلى تّيار �صعري وفكري فاعل في البنى الثقافية 
بلحظة  اكتفت  فقد  والح�صارية،  واالجتماعية 
على  �صّهل  م��ا  ال��ب��ن��اء،  لحظة  تبلور  ول��م  ال��ه��دم 
المعار�صين محا�صرة الم�صروع، وااللتفاف عليه 

بالخال  ف���اإذا  ي���روج،  حّتى ال 
يطاوع  ال  باإن�صان  ي�صطدم 
وبح�صارة  ت��ط��اوع  ال  وبلغة 

ال تطاوع.
الخالفات  الثاني:  الماأخذ 
النظرية بين اأقطاب المجلة 
اأر�صّية  بلورة  في  واإخفاقهم 
بوظيفة  ت��ن��ه�����ض  ن���ظ���رّي���ة، 
التجميع، وتوؤ�ّص�ض للمختلف 
ول����ت����ع����اي���������ض االأ����������ص���������داد، 
الفكرية  ال��م�����ص��ارب  وت��ن��اغ��م 
ال���م���ت���ن���ّوع���ة، وه�����و اإخ����ف����اق 
النخب  ب���ع���ث���رات  م���و����ص���ول 
العربية واإخفاقاتها الكثيرة.

والمغاالة  التراث  من  الموقف  الثالث:  الماأخذ 
ف��ي ف��ه��م ال��ح��داث��ة، اإذ ظ���ّل م��وق��ف ال��خ��ال من 
في  ي��ح��ّدد  فلم  و�صبابياً،  غائماً  ال��ت��راث  م�صاألة 
ن�صو�صه طبيعة هذا التراث. وقد ذكر الخال في 
التراث الذي يعنيه  اأن  الذاتية والفكرية  �صيرته 
هو التراث الذي ظهر على االأر�ض العربية، لكن 
�صروب  اإل��ى  ال�صعري  منجزه  ف��ي  ان�صاق  ال��خ��ال 
ال�صعرية  تجربته  في  ف�صدر  التراث،  من  كثيرة 
ذات  ال��رم��وز  وا�صتدعى  العربية  الم�صيحية  عن 
االأ�صطورة  ووّظ��ف  واالإنجيلي،  التوراتي  االأ�صل 
وهي  الفينيقية،  المرجعية  اإل��ى  وع��اد  البابلية، 
رق���ع���ة جغرافية  ع��ل��ى  ظ���ه���رت  ت���راث���ي���ة  اأن�������ص���اق 

محّددة: لبنان و�صوريا.
حداثة  م��ن  ال�صلبي  ال��م��وق��ف  ال���راب���ع:  ال��م��اأخ��ذ 
الحداثة  الخال تقدير لحظة  اأ�صاء  ال��رّواد، فقد 
ال������رّواد )المالئكة  ف��ي��ه��ا  اأ���ص��ه��م  ال��ت��ي  االأول������ى، 
الجيل  ه��ذا  اأن  اإل��ى  وذه��ب  والبّياتي(،  وال�صّياب 
اأمام روا�صب القديم، فكان  ظّل مترّدداً ومذعوراً 
لزاماً التاأ�صي�ض لحداثة ثانية تتجاوز ذلك الترّدد 

وتلك الحيرة وتو�ّصع من مفهوم ال�صعر، ثم راأى 
ال�صّياب، على عظمته،  ال�صعري لدى  المنجز  اأن 
ال�صاعر  ه���ذا  الأن  الفعلية  ال��ح��داث��ة  ي��ح��ّق��ق  ل��م 
الكبرى  االأ����ص���وَل  ال�����ص��ع��ري��ة  كتابته  ف��ي  اح��ت��رم 
الخارجي  االإي��ق��اع  على  ورّك���ز جهده  ال��م��وروث��ة، 

للق�صيدة.
ولتحديد خ�صائ�ض الكتابة ال�صعرية لدى يو�صف 
ال�صعرية،  ن�����ص��و���ص��ه  ف��ح�����ض  م��ن  ب���ّد  ال  ال��خ��ال 

وال��وق��وف على  فيها،  ال��ق��ول  اإب����راز ط��رق  ق�صد 
���ص��م��ات��ه��ا ال��ف��ّن��ي��ة، وه���ي ���ص��م��ات ج��ع��ل��ت الحدود 
الربط  نهمل  ال  وقد  مرنة،  الكتابة  اأجنا�ض  بين 
ال�صعري  ل��ل��خ��ط��اب  ال��ف��ّن��ي��ة  ال��خ�����ص��ائ�����ض  ب��ي��ن 
والم�صامين، فال�صعر قول داّل مفعم بالمعنى، ال 

ف�صل فيه بين نظام المباني ونظام المعاني.
الخطاب  م��ن  اللفظي  بالمظهر  االح��ت��ف��اء  ك��ان 
الحداثة  �صعراء  هواج�ض  م��ن  هاج�صاً  ال�صعري 
اللغة:  م�صاألة  اإل��ى  اهتمامهم  توّجه  اإذ  الغربية، 
في  ل��غ��وي  ع��م��ل  ع��ن��ده��م  فال�صعر  االإب�����داع،  اأداة 
والكلمات،  االألفاظ  مع  نوعي  وتعامل  االأ�صا�ض، 
لذلك �صلك منّظرو الحداثة ال�صعرية في اأوروبا 
وحملوا  ال�صعرية،  اأق��اوي��ل��ه��م  ف��ي  ب��ك��راً  م�صالَك 
»ال  فال�صعر  ال��ل��غ��وي،  لل�صائد  ت��دم��ي��ري��اً  ج��ه��داً 
يتحّقق اإال بقدر تاأّمل اللغة مع كّل خطوة، وهذا 
اللغة  لقواعد  الثابتة  الهياكل  تك�صير  يفتر�ض 

ولقوانين الخطاب ال�صائعة«.  
»�صعر«  مجلة  في  عديدة  م��ح��اوالت  ظهرت  لقد 
وكان  ال��ن��ظ��ري��ة،  ال��خ��ل��ف��ّي��ة  ه���ذه  تج�صيد  رام����ت 
ل�صمة  حاملة  ق�صيدة  كتابة  هّمها 
المفاهيم  من  ومتغّذية  الحداثة، 

النقدية التي رّوج لها البنيويون.
الن�ّض  اأن  ال���خ���ال  ي��و���ص��ف  وي�����رى 
ال�������ص���ع���ري ال����ح����دي����ث خ��������روج في 
الكالم  ب��ن��ي��ة  ع��ل��ى  االأول  ال���م���ق���ام 
ال��ت��ق��ل��ي��دي، ف��ل��غ��ة ال��ق�����ص��ي��دة كتاب 
م�صحون  ب�����االح�����ت�����م�����ال،  م�����ل�����يء 
ب��ال��ع��م��ق وال��غ��م��و���ض وال�������ص���ّر، فيه 
بّث  عن  تتوّقف  وال  االأل��ف��اظ،  ت�صّع 
مقّدمة  ف��ي  ال��خ��ال  يقول  المعنى. 
»هيروديا«:  ال�صعرية  م�صرحّيته 
اأزمة  ه��ي  العربية  ال��ح��ي��اة  »ف��اأزم��ة 
لغة كما هي اأزمة عقل، ومهما طال 
ال��وق��وف ف��ي وج���ه ال��ح��ي��اة ف��ال بّد 
اإلى  االن�صياع  من  اآج��اًل  اأم  عاجاًل 
اأن يتّم ذلك، يظّل  نوامي�صها، واإلى 
اأدباً قديماً  المعا�صر  العربي  االأدب 
يتجاوب  ال  وم��ح��دوداً،  وم�صطنعاً، 
تعبيراً  يعّبر  وال  ال��ق��ارئ  نف�ض  م��ع 

�صادقاً عن حياته«. 
اللغوي،  ال���خ���ال  ب���دي���ل  ك����ان  وق����د 
ال�����ع�����ودة اإل�������ى ل���غ���ة ال����ح����ي����اة، لغة 
الكالم  ق�صيدة  كتابة  بديله  ال��ي��وم��ي،  الحديث 
َتِفُد من  الحي، التي تجيء من رحم الحياة وال 
الموروث اأو القوامي�ض، فاإذا بلغتها مادة مطواع، 
على  النا�ض،  اأف��واه  من  األفاظها  ال�صاعر  يلتقط 
اأن لغة الحديث اليومي رغم ب�صاطتها الظاهرة، 
كيانية  م��ع��اٍن  اإل��ى  بالقارئ  االرت��ق��اء  ق���ادرة على 
الخال  اآم��ن  اإذ  مفارقتها.  هي  وتلك  وح�صارية 
كما اآمن بذلك ت. �ض. اإليوت وعزرا باوند بانتهاء 
القديمة  ال��ق�����ص��ائ��د  ج��م��ال��ي��ة 
بجزالة  ال����ق����ارئ  ت�����ص��ّد  ال���ت���ي 
اإلى  ال��دع��وة  فكانت  األفاظها. 
البعيد  ب��ال��م��ح��ك��ي  ���ل  ال���ت���و����صّ
والحامل  ����ص���ف���وّي���ة،  ك���ل  ع���ن 
والمتناق�صات،  ل����الأ�����ص����داد 
اأن  اإال  ب����ال����دالل����ة.  وال�����زاخ�����ر 
الخال ا�صطدم ب�»جدار اللغة« 
المحظور  ف����ي  ت����وّغ����ل  الأن������ه 
وال��م��م��ن��وع، ف��ذه��ب ب��ع��ي��داً في 
الكتابة بلغة الحديث اليومي، 
اإل���ى الف�صل،  ب��ه ذل���ك  وان��ت��ه��ى 
فر�ض  ع��ن  عجز  الف�صل  وف��ي 

هذا الرهان اللغوي.

�لهادي �لعيادي

يو�صف الخال، بري�صة: عبد اهلل اأحمد.
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ال�صاعر  اأق��راأ مقال  واأنا  وقفت م�صدوهاً 
اآب   24 )»ال��ح��ي��اة«  وازن  عبده  اللبناني 
التي  وف����ن«  »ف��ك��ر  م��ج��ل��ة  ح���ول   )2009
كتبه  م��ا  هنا  يهّمني  ال  غ��وت��ه«.  »معهد  ي�صدرها 
تحريرها  ورئي�ض  وتاريخها  المجلة  ح��ول  وازن 
الرّد  على  ق���ادرة  والمجلة  ه��و،  ه  يخ�صّ ه��ذا  الأن 
ولقد قامت بذلك، بقدر ما يهّمني ما كتبه حول 
�ض لمو�صوع غاية في  90 والذي ُخ�صِّ العدد رقم 
االأهمية هو ال�صريعة وحقوق االإن�صان. كنت كقارئ 
اأنتظر اأن يناق�ض ال�صاعر وازن ما جاء في العدد، 
اأن��ن��ي وجدت  ال��ع��دد، غير  ه��ذا  اأف��ك��ار  يناق�ض  واأن 
العربي من هذا  القارئ  اأحكام تحّذر  اأم��ام  نف�صي 
العدد. فبدل مقارعة االأفكار الواردة في العدد راح 
المحّرر الثقافي ل�صحيفة »الحياة« يطلق اأو�صافاً 
مثل »ولعل العدد االأخير )90( من المجلة الذي 
على  دل��ي��ل  خ��ي��ر  ال��ع��رب  المثقفين  حفيظة  اأث����ار 
انجراف المجلة في ما ي�صمى الفوبيا االإ�صالمية، 
فهو حفل بالكثير من ال�صموم والمواقف العدائية 
يقّلون  ال  الذين  االإ���ص��الم  اأع���داء  بها  ُيعرف  التي 
العدد  اأق��راأ  اأنف�صهم«، و»لم  عماء عن الظالميين 
ب�صرعة،  �صفحاته  قّلبت  بل  المجلة،  من  االأخير 
مثلما اعتدت اأن اأفعل في االأعوام الثالثة االأخيرة 
التي  الجديدة  حّلتها  في  المجلة  �صدرت  بعدما 
تفوح �صموماً وخبثاً و�صوء نّية. لكن الحملة التي 
المجلة ورئي�ض تحريرها  العدد وعلى  �ُصنَّت على 
فيها  و���ص��ارك  وادع��ائ��ه،  بخبثه  المعروف  فايدنر 
ن���ّق���اد وك���ّت���اب ع���رب م���ع���روف���ون، وم��ن��ه��م �صبحي 
اإليها  اأع��ود  جعلتني  الغيطاني،  وجمال  حديدي 
بين �صفحاتها.  التي حملتها  الف�صيحة  واأكت�صف 
وقد كتب هذان، الناقد والروائي، مقاالت عميقة 
ورئي�ض  المجلة  اف��ت��راءات  فيها  ف�صحا  و�صادمة 
واالإ�صالمية.  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى  ت��ح��ري��ره��ا 
قائمة  تظل  اأن  ويجب  قائمة  زال��ت  م��ا  والحملة 
لي�ض �صّد هذه المجلة التي تملك تاريخاً م�صرقاً، 
اإرث��ه��ا وع��ل��ى ج��ه��ود م�صت�صرقة  ب��ل ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى 

ا�صمها اآن ماري �صيم«!
دفعتني هذه االأو�صاف اإلى الرجوع اإلى هذا العدد 
»ال�صموم  ل��ل��وق��وف على  م��ت��اأّن��ي��ة  ق���راءة  وق��راءت��ه 
والمواقف العدائية« التي ُيعرف بها اأعداء االإ�صالم 
في  ينخرط  ال��ذي  اللبناني  ال�صاعر  ق��ول  ح�صب 

اإطار »الفوبيا« اال�صالمية.
باحثاً  ال��ع��دد  اأمّح�ض  واأن���ا  كبيرة  �صدمتي  كانت 

وازن،  ع��ب��ده  لل�صاعر  ت����راءت  ال��ت��ي  ال�����ص��م��وم  ع��ن 
فبالرجوع  اأوه��ام.  اأ�صغاث  اأجدها مجّرد  بي  ف��اإذا 
اإل���ى ال���ع���دد، وت��ح��دي��داً م��ق��دم��ت��ه )م��ن�����ص��ورة على 
القارئ على خال�صَتين  موقع »االلكترون«( يقف 
اأي  ال��ن��زول،  باأ�صباب  تتعّلق  االأول���ى  اأ�صا�صيَتين: 
مو�صوع  مناق�صة  وف��ن«  »فكر  هيئة  اختارت  لماذا 
�صوى  لي�صت  وال��ت��ي  االإن�����ص��ان،  وح��ق��وق  ال�صريعة 
لحقوق  العالمي  االإع��الن  على  �صنة  �صّتين  م��رور 
االإن�صان، ولي�ض ما قد ي�صت�صّفه المرء من اأو�صاف 
العدائية«  و»المواقف  »ال�صموم«  »الفوبيا«،  مثل 
وك��اأن االأم��ر يتعلق بموؤامرة حاكتها هيئة تحرير 
»ف��ك��ر وف���ن« ���ص��ّد االإ����ص���الم. وث��ان��ي المالحظات 
لحجم  واعية  كانت  المجلة  تحرير  هيئة  اأن  هي 
االأول  ال�صطر  ومنذ  عليها  اأقبلت  التي  الخطوة 
من المقّدمة حيث جاء فيها: »هل نجروؤ على اأن 
نخطو خطوة اإلى قلب ال�صجال القائم بين الغرب 
اأوروب���ا  ف��ي  الم�صلمين  بين  االإ���ص��الم��ي،  وال��ع��ال��م 
والغالبية في المجتمعات االأوروبية؟ ونعني بهذا 
القلب مفهوم القانون: اأي فهم االإن�صان للقانون. 
الم�صلمين  عند  فهو  عليه؛  ُمختلَف  الفهم  وه��ذا 
الموؤمنين ال�صريعة والخالف حول تاأويل ع�صري 
في  النا�ض  معظم  اإل��ى  بالن�صبة  اأم��ا  لها؛  �صحيح 
الغرب فهو ال�صوؤال الكبير )وغالباً الخوف اأي�صاً( 
ع��م��ا ي��ري��ده ال��م�����ص��ل��م��ون »ح���ق���اً« وي��ف��ك��رون فيه؟ 
وهل بمقدرونا اأن نتفق معاً على مفهوم م�صترك 
للقبول  م�����ص��ت��ع��ّدون  الم�صلمون  وه���ل  ل��ل��ق��ان��ون؟ 

بالمفهوم الغربي للقانون واأن ين�صجموا معه؟«.
ال�صياق  ولي�ض  ال��ع��دد،  مناق�صة  قلت  كما  يهّمني 
د�ّصنها  والتي  الحملة  ه��ذه  فيه  ج��اءت  التي  العام 
الروائي الم�صري جمال الغيطاني م�صتغاًل مقتل 
�صل�صلة  اإلى  جديدة  هفوة  الإ�صافة  م�صرية  �صّيدة 
المجلة  من  موقفه  اأن  واأع���رف  الكثيرة،  هفواته 
نابع من اأ�صياء اأخرى �صبق اأن �صّرح بها في اللقاء 
ال��ع��رب��ي االأل��م��ان��ي ال����ذي ان��ع��ق��د ف��ي دب���ي ال�صنة 
الفارطة، واأذكر اأن خطبته الع�صماء اأنذاك ختمها 
اأي�صاً بالترّحم على روح الم�صت�صرقة االألمانية اآنا 

ماري �صيمل وهي خاتمة عبده وازن نف�صها!!
كان حرياً بوازن اأن يخبرنا عن هذه ال�صموم التي 
تهّدد االإ�صالم بدل الركون اإلى اأو�صاف بعيدة كل 
البعد عن اأبجديات الحوار التي ترومها المجلة. 
اإن لم تكن تفتح نقا�صاً  اإلى مجلة  ثم ما الحاجة 

وتدفع قّراءها اإلى الحوار وال�صجال؟

اأعتقد اأن �صاعرنا مرتاح من عدد المجالت العربية 
النفطية المنت�صرة في الوطن العربي والتي هي 
كونها مجالت حقيقية  اأكثر من  لل�صياحة  دالئل 
جنراالت  فيها  ي�صمح  ال  وال�صجال  النقا�ض  تثير 

التحرير بالن�صر �صوى لحواريهم واأتباعهم.
حقيقية  ق�صايا  العربية  ثقافتنا  في  فقدنا  ربما 
ل��ل�����ص��ج��ال ال��ث��ق��اف��ي ال����ذي ي��خ��دم ق�����ص��اي��ا الفكر 
والثقافة ف�صرنا �صحية لق�صايا �صعبوية ت�صّيجها 

لغة التهييج والتهّجم وال�صتيمة.
اأال تنم هذه االأو�صاف عن عقلية محاكم التفتي�ض 
التي ت�صادر الراأي وتفر�ض الو�صاية على القّراء، 
بل تحّدد لهم ما يقروؤونه وما يجب االبتعاد عنه 
باعتباره �صموماً �صّد الم�صلمين يجب مواجهتها؟ 
الحملة!!  هذه  بموا�صلة  ن��داء  وازن  عبده  )وّج��ه 
�صد  التكفير  فتوى  باإ�صدار  هل  كيف!  اأعلم  وال 

المجلة وهئية تحريرها؟(. 
االنتقام  ب��اب  االأم��ر قد دخ��ل في  اأن يكون  اأخ�صى 
المجاني. فالعديد من ال�صعراء العرب ال يزالون 
ب�صبب  ���ص��دوره��م  ف��ي  »ح��ّت��ى«  م��ن  �صيئاً  يحملون 
التي  االأل��م��ان��ي��ة  ال��م��خ��ت��ارات  ع��ن  اأ�صمائهم  غ��ي��اب 
ال�صعر  م��ن   2000 �صنة  فايدنر  �صتيفان  اأن��ج��زه��ا 
على  التهّجم  ل��م��اذا  واأخ���ي���راً  المعا�صر.  ال��ع��رب��ي 
العدد 90 من المجلة وهو يناق�ض اإ�صكالية اأعتقد 
العربي،  العالم  ف��ي  كثيراً  اإليها  التطّرق  ت��م  اأن��ه 

وهي »ال�صريعة وحقوق االإن�صان«؟
الذكر  ال�صالف  ال��ع��دد  مو�صوع  اإن  �صك  دون  م��ن 
���ص��ائ��ك وح���ول���ه اخ���ت���الف���ات ك��ب��ي��رة ب��ي��ن ال����دول 
بين دول  اال�صالمي بل وحتى  والعالم  االأوروب��ي��ة 
الدول  »تعاني  العدد:  مقدمة  ح�صب  االأخير  هذا 
االأحيان  م��ن  كثير  ف��ي  الم�صلمة  ال��غ��ال��ب��ي��ة  ذات 
االأ�صا�صي«  ال�صوؤال  ه��ذا  ح��ول  ال��راأي  في  انق�صاماً 
الت�صّورات  اأن  »�صيكت�صف  العربي  القارئ  اأن  كما 
�صواء  وخاطئة  �صطحية  واالإ���ص��الم  ال�صريعة  ع��ن 
االإ�صالمي نف�صه« ح�صب  العالم  اأو في  الغرب  في 
تعبير هيئة تحرير المجلة التي حاولت من خالل 
المو�صوع...  لهذا  »مقاربة  ت��ق��ّدم  اأن  ال��ع��دد  ه��ذا 
تكون  اأن  يمكن  ال��ت��ي  ال��ح��ل��ول  بع�ض  نقترح  واأن 
مقبولة لدى الغرب والم�صلمين على ال�صواء. كما 
�صّكة  النقا�ض على  اأن ن�صع هذا  ن��وّد، من خالله، 
جديدة اأي�صاً. وقد �صارك في هذا الملّف عدد من 
في  المتخ�ص�صين  الغربيين  والكّتاب  المفّكرين 

الفقه االإ�صالمي وال�صريعة«.

محمد م�سعاد

فا�ض ماُء الج�صْد
في فيافيك

فوق تخوم االأقاليم
عاطفة غير مفهومة
غالباً ال نريد لذلك

معنًى مبّرْر
لم ُتغادْرَك منذ االأبْد

في الرواق الموؤّدي
اإلى غرفة النوم/

تحت حريق الكالم/
اأمام البنايات من

خ�صٍب و�صفيٍح/
على �صحن فاكهة/

في الن�صيد ال�صباحّي/
ُترى كيف يمكن اأْن 

اأتحا�صى مفاتنها
بعدما حّولْتني اإلى

حطٍب قروي
مكتٍو بال�صباحات

في اأعين الفتيات
اأرّتق �صّجادة للندى

اأيها العابر االآن
تتطاير  اأغ���ن���ي���ة  ث���ّم���ة 

كالنحل
من �صهر وحريْق

كنت اأرقب زهر الن�صاء
لهذا الطفولة كانت

بالملٍل
في الطريق اإلى بيتها
تهداأ الريح في الدرب

لكّن عا�صفة داخلي
ت�صتعْل

الحدود لهذي التعا�صة
عينان دامعتان

وقلب تخا�صمه
االأجنحْة

عندما تغ�صبين

الم�صابيح 
في حّينا

تنطفي
الأجل بهائك �صّيدتي

تتوّقف عن �صدوها
الطير

والمفرداْت
اأتحّول بالكاد

فّزاعة للطيور
اإذا لم اأُحّب

تتجّمع بع�ض
الفرا�صات حولي

اإذا ما �صرخِت:
تعاْل

ظماأٌ يقتل الحقل
والماء في 

ج�صد امراأٍة
األي�ض كذلك

اأّن هالل القرى
ُقّد من فمها

حين تحكين للغيم
تمطر هذي ال�صماء

الثمْر
كّل هذي البروق

الأّن يدي
في يَديْك!
اإذا لم اأكْن

في جنونك
من اأين لي

كّل هذا اليقين!
كّلما ت�صحكيْن

تخطف ال�صم�ض
من �صفَتيك

ال�صدى
ال يكّف عن الطيراْن

عندما يتوّغل

كالن�صر
بين

فرادي�صها
اأنت من فاجاأ القمح

من دون ق�صٍد
الأنك ح�صد
من الطير

فوق جدائلها
مذهٌل وغريْب

وراء  النوافذ تمطر
لكّن في الراأ�ض
�صحراء قاحلة
كيف اأدخل في

جدل مثل هذا؟
الأّن الرياح مرابطة

عند بابك 
تطلب ماأوى

اأجيئك ممتلئاً
بالتناق�ض

كيف تكون الحرائق
اآخر هذا المطاْف؟

من االأر�ض
ت�صعد اأبخرة

في الزوايا الخفّية
تذهب في

ن�صغ الروح
هل �صوف تاأتي

الق�صيدْة؟
الأّن ال�صماوات 
هائمة بالمطْر

والأّن المدينة تجلد
اأع�صاءها بال�صياط

واأنت يطاردك الظّل
والطير م�صلوبة

فوق اأغ�صانها
والأّن الهزيمة تختارنا

في الخفاء
لنْبك اإذْن

�إبر�هيم زولي
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المراآة
يتفّرج على حياته في المراآة. ُولد �صيخاً 
ك��ان ي�صغر كّل  العجوز.  اأّم��ه  من رح��م 
عام، ويزداد �َصعره �صواداً. لّما بلغ منت�صف العمر، 
فيه  ذاق  ال�صباب،  داهمه  يفعله.  لم  ما  على  ن��دم 
بداأت  الحكمة.  اأّي��ام  اإل��ى  وا�صتاق  الطي�ض  �صخب 
معالم الطفولة تزحف نحوه، حّتى وجدوه نطفة 

تائهة في غياهب الرحم.

معركة
كانت �صورٌة ما زالت ُتر�َصم بعُد، تهِدُج في �صاعات 
�صبيحة باردة على ر�صيف لوحة فارغة. اأ�صابعها 
عجوز.  �صاحرة  كاأ�صابع  مزّيفة،  بخواتم  عٌة  مر�صّ
كّلها؟  ال��ك��اذب��ة  االأ���ص��ب��اغ  ه���ذه  تخلعين  ال  ل��م��اذا 

ي�صرخ في وجهها اأحد العابرين.

بارزة  ومقّدمة  مم�صوق  ج�صد  ذات  كلمٌة  تدعوها 
منهما  م��ن  راأي��ه��ا(:  ع��ادل��ة )ح�صب  لمبارزة  ج��داً 

ي�صتطيع ك�صب قْلِب ذاك الرجل الوحيد. 

معركة  كانت  و�صنوات.  ل�صنوات  طوياًل،  تعاركتا 
 - فيها  وُقتل  ال�صحايا،  األ��وف  فيها  �صقط  ق��ذرة، 

خطاأ - الكثير من ال�صعراء.

التمثال
ابت�صامته  ت���ت���اأّم���ل  ت��م��ث��ال،  ق��ب��ال��ة  ام�������راأٌة  ت��ق��ف 
لمراآتها،  تقول  اإل��ي��ه،  انظري  باأناقة.  المنحوتة 

التمثال �صعيد دائماً.

هل تبت�صم لي فقط؟ ت�صاأله. اأم اأنَك، كالعاهرات، 
تبت�صُم لكّل من يرميَك بنظرة عابرة؟

ي��رف��ُع ال��ت��م��ث��ال ح��اج��ب��ه االأي���م���ن، ت����زداد تجاعيد 
اأ�صابعه  ي��غ��ر���ض  ع��ي��َن��ي��ه،  ي���زّم  ال��ع��ري�����ص��ة،  جبهته 
المراأة!  اأجمل هذه  في �صعره الذهبي. اهلل... ما 

يقول في �صّره.
وجهه.  ف��ي  ال��م��راأة  ت�صرخ  �صيئاً؟  تقول  ال  ل��م��اذا 
اإلى �صدره العاري، والق�صيب  تجّر عيَنيها �صفاًل 
من  تخجل  اأال  الحافيَتين.  وال��ق��دَم��ي��ن  ال��رخ��و، 

عريَك الفا�صح هذا؟ ت�صرخ با�صمئزاز.
ي��ت��ن��ّه��د ال��ت��م��ث��ال، ت����زداد اب��ت�����ص��ام��ت��ه ���ص��ع��ًة. كانت 
اأُ�صيء  ال�صنين،  لمئات  بالحزن.  م�صوبة  ابت�صامة 
المليئة  ي��ده  يمّد  بال�صرح.  له  ُي�صَمح  ول��م  فهمه 
اأ�صابعه  لكن  الفحمي،  �صعرها  ليم�ّصد  بالعروق 
�صعرها  ت�����ص��ل  اأن  ق��ب��ل  ال���ط���ري���ق،  ع��ل��ى  ���ص��ق��ط��ت 
االأر�ض  ف��وق  الحجري  فتاتها  وت��ن��اث��َر  المجّعد، 

الرخامية.

انتحار
حان وقت الرحيل. و�صع راأ�صه في خزانة 
المفتاح.  وي��رم��ي  القفل  يختم  اأن  قبل 
ي�صمع  اأُذَن��ي��ه حّتى ال  داخ��ل  و�صع �صمغاً 
الغرفة.  ف���ي  ي��ل��ع��ب��ون  اأط���ف���ال���ه  ����ص���راخ 
لمن ه��ذه ال��م��وؤّخ��رة، واأي��ن اأب��ون��ا؟ يبكي 
العالق في الخزانة  اأ�صغرهم. لكن االأب 
بعيد  ن���ه���ر  ����ص���وت  اإال  ي�����ص��م��ع  ي���ك���ن  ل���م 

ي�صتغيث قبل اأن يبتلعه المحيط. 

وكّفوا  اأطفاله  كبر  كثيرة،  �صنون  م�صت 
عن البكاء. نب�صات قلبه كانت ت�صله عبر 
دّقة  �صبعون  ب���وم...  ب��وم.  ال��راأ���ض.  عظام 
تمّنى  الح�صاب!  اأ�صخف  ما  الدقيقة،  في 
لو ا�صتطاع اأن ُيفرغ اأمعاءه، لكن الخزانة 
�صغيرة والرائحة قد تكون قاتلة. ياأخذ 

�صهيقاً فزفيراً. ماذا تفعل زوجتي االآن؟ يت�صاءل.

الخزانة،  �صقف  ح��ول  تحوم  كانت  �صلعاء  ِعْقبان 
بعدما بداأ الج�صد بالتف�ّصخ.

تحديق
كانت تحّدُق في عيَنيه. كان يحّدق في االنخفا�ض 
ف��ي تقا�صيم  ت��ح��ّدق  ���ص��ّرت��ه��ا. وه���ي،  ال��ن��ائ��م تحت 
البي�صاء  التالل  الحزين. وهو، يحّدق في  وجهه 
بين ذراَعيها. وا�صتمّر هذا الو�صع لبع�ض الوقت، 
الم�صتمّر،  ال��ت��ح��دي��ق  م��ن  عيناهما  دم��ع��ْت  ح��ّت��ى 
فاّتفقا على اأخذ ا�صتراحة، ولكنهما انتهيا، كعيَني 
ثانية تحت غطاء  التحديق  اإل��ى  الظالم،  في  هّر 

�صرير. 

ف��ي ال��وق��ت ن��ف�����ص��ه، ك���ان ط��ف��ٌل ف��ي م��ك��ان ق�صّي، 
ال�صائل  الكري�صتال  من  �صا�صٍة  في  اأي�صاً  يحّدق 
خلف حا�صوبه. ظّل بعد ذلك طوال �صنين حياته 
في  ترغب  الم��راأة  خ�صراَوين  عيَنين  عن  يبحث 

التحديق، حّتى انقطع تّيار الكهرباء.

كانت جنازة لم يح�صرها اأحد.

زوربا الحكيم
ك���ان ي��ت��ق��ّي��اأ ���ص��ج��ره ك��م��ا ك���ان زورب����ا ي��ت��ق��ّي��اأ كرهه 

للكتب.
اأف�����ص��ل ب��ك��ث��ي��ر م��ن اأن  اأن ت��ك��ون ت��م��ث��ااًل ف��اح�����ص��اً 
ك���ان يلزمه  ال��ع��ف��ن.  ال��ك��ت��ب بفمك  ت��م��ت�����ّض ح��ب��ر 
بع�ض الخمرة ربما، ونهدان طرّيان يدفن بينهما 
راأ�صه المتوّرم باالأفكار. كان عليه منذ زمن بعيد 
حتى  بالكحول  ج��ّي��داً  وتنظيفه  ه��ذا،  دماغه  ن��زع 
الع�صر  ال�صنوات  ف��ي  تعّلمه  م��ا  اإاّل  منه  يبقى  ال 

االأولى. 

هذا اإذا اأراد اأال ينتهي دودة حكيمة.

قناع
اأم��ام ال��م��راآة. ح��ان الوقت ليرى وجهه  ك��ان يقف 
م��ج��رّداً م��ن اأّي ق��ن��اع. ا���ص��ت��اَق اإل��ى ���ص��ورة الطفل 
األبومات  ف��ي  ال��م��ح��ف��وظ��ة  ال�����ص��ورة  ك����اَن،  ال����ذي 

قديمة غّطاها الغبار.

اأمام المراآة، يتلّم�ض قناع وجهه بيَدين  كان يقف 
راً هكذا اأمام المراآة؟  مرتع�صَتين. ماذا تفعل ُم�صمَّ

ت�صاأله زوجته. اليوم �صاأخلُع القناع، يجيب. 

ت��م��ّه��ْل. ت�����ص��رُخ. ال ب���ّد م��ن اأن ال��ق��ن��اع، ب��ع��د هذا 

نزعته  اإن  وج��ه��َك،  ب��ع��ظ��ام  ملت�صق  ك��ّل��ه،  ال��وق��ت 
لقد  بالدماء،  البيت  غرف  تمتلئ  حّتى  ف�صتنزف 
انتهيُت لتّوي من تنظيفه. وبعُد، ما م�صكلتَك مع 
ونحن  به، ولم تخلعه يوماً  اأحببتَك  القناع؟  هذا 

نت�صاجع في الفرا�ض. 
القناع،  هذا  �صاأمّزق  الجحيم،  اإل��ى  حّبِك  ليذهْب 
يجيبها �صارخاً، وهو يتلّم�ض بيَديه المرتجفَتين 

اأطراف القناع.

عارياً.  اأراَك  دع��ن��ي  ت��خ��ْف،  ال  ال��م��راآة.  ل��ه  تبت�صم 
�صاأظّل اأحّبَك كما اأنَت، تهم�ُض.

قناع  له  يظهر  القناع.  ُيزيل  مرتع�صَتين  بيَدين 
قناعاً  يمّزق  بهلٍع،  اآخ��ر.  قناع  اأي�صاً.  يزيله  اآخ��ر، 
اأن زال����ت ج��م��ي��ع��ه��ا، وم���ا بقَي،  اإل����ى  ت��ل��و االآخ������ر، 

جمجمة باأ�صنان �صفراء وعيَنين غائرَتين.

اأن ي�صرخ. ول��ك��ن، ال  اأراد  اأي��ن وج��ه��ي؟  اإل��ه��ي!  ي��ا 
بقَي:  ما  فكّل  ال�صوت،  ليخرج  حباٌل  وال  حنجرٌة 

جمجمة عارية وعينان غائرتان. 

يقطع الليل بال�سّكين
نجماً  بال�صوكة  ويلتقط  بال�صّكين،  الليل  يقطع 
مدّوراً. ُينهي ع�صاءه ب�صرعة قبل اأن يجوع ثانية.

ويدّخن  اأ���ص��ن��ان��ه،  ي��ن��ّظ��ف  ب��ال��ه��واء،  وج��ه��ه  يغ�صل 
�صيجارته الليلية بهدوء. ما اأجمل الليل! هل كان 
يتاأّمل  وهو  متاأ�ّصفاً،  يقول  بال�صكين؟  علّي قطعه 

فتاته االأ�صود.

يكتب اأحالمه التي يتمّنى اأن يحلم بها على دفتر 
مو�صيقى  ي�صمع  و���ص��ادت��ه.  ت��ح��ت  يخبئه  �صغير 
�صوفية، قبل اأن يخلع اأذَنيه حتى ال يوقظه خطو 
فوق  الكبيرَتين  بقدَميها  تتم�ّصى  وه��ي  ال�صماء 
درج  في  وي�صعهما  بمنديل  يلفهما  �صطح غرفته، 
اأحد  ي�صمع  ال  ح��ّت��ى  فمه  يخيط  ال�����ص��ري��ر.  ق��رب 

�صراخه في الليل. 

يغّطي عيَنيه بقطعة �صحاٍب اأبي�ض، وينام.

احترام
احترامنا.  ف���ق���دت  ال���ت���ي  االأ����ص���ي���اء  ه���ي  ع���دي���دة 
ح�صورنا  بقايا  ف��ي  وجهها  غ  ت��ُم��رِّ ال��ت��ي  ال��ط��اول��ة 
ال��م��ه��م��ل. ال��ك��ر���ص��ي ال���ذي ي��ن��وء ك��ل ي���وم باأثقال 
تحت  تنزف  التي  ال��ج��دران  مبالية.  ال  م��وؤّخ��رات 
لم  الذي  المغبّر  والكتاب  اآه...  الم�صامير.  وط��اأة 

تداعبه يد حنونة منذ �صنين.
ال�صرير  دور  ح��ان  المظلم.  بوجهه  الم�صاء  ج��اء 
الذي لم ينم جّيداً منذ �صهور، فكلما اأراد 
االأج�صاد  ل��ه��اث  اأي��ق��ظ��ه  عيَنيه،  اإغ��م��ا���ض 

العارية، واأزكمْت اأنَفه رائحُة ال�صهوة. 
اأن  ت��رغ��ب ف��ي  ك��ان��ا يتعاركان ف��وق��ه. ه��ي 
ي��ح��ّدث��ه��ا ع��ن ح��ّب��ه��م��ا ال���ذي ل��ن ين�صب، 
وعن الطق�ض، وعن اأ�صياء اأخرى ال قيمة 
الم�صاجعة،  ي�صبق  اأن  يجب  الكالم  لها. 
اأن يقذف  ع��اٍل، وهو يريد  تجادل ب�صوت 
احتراٌم،  الحديث  لينام.  ب�صرعة  �صهوته 
اأُُذن�����ي�����ه، يغّطي  ال�����ص��ري��ُر  ي�����ص��ّد  ت�����ص��رخ. 
بكاءها  ي�صمع  ال  حتى  بالو�صائد،  وجهه 

و�صخيره. 
ع��دي��دون ه��م االأ���ص��خ��ا���ض ال��ذي��ن فقدوا 

ف�صيلة االحترام.

* ق�صائد من ديوان �صي�صدر قريباً لل�صاعر لدى 
»دار الغاوون«.

فادي �سعد
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طقو�س النتظار
ي ال���ن���م�������َض  ك���������اأن َت�������ُع�������دِّ

المنت�صر على كتفِك
وتح�صري طعاماً ال تاأكلينه

وتقراأي ر�صائَل في هاتفك
ثم تبداأي بتوزيع جائزة ورقة لوتو

لم ت�صتريها اأ�صاًل
وتعيدي هجر كّل من هجرت يوماً

وباأ�صاليب جديدة
وت�����ص��ت��ق��ب��ل��ي ل��ي��ل��ة راأ������ض ال�����ص��ن��ة في 

اأيلول
وتعاودي حّل م�صائل الجبر

وتح�صبي فرق التوقيت 
بينك وبين العالم.

اأ�سئلة بديهية
لماذا ال ي�صغطون القبالت

في ُعلَب حافظة
وال ي�صّجلون العناقات
على اأقرا�ض مدمجة؟

لماذا ال يحّملون الج�صد
ممار�صات حّب جاهزة

وال يطّورون حبوب منع الحمل
لحبوب منع ال�صوق؟

لماذا ال ي�صّنون قانوناً
الليل  ت��م�����ص��ّي��ة  ال��ن�����ص��اء م���ن  ي��م��ن��ع 

وحدهن
ال�صنة  اأّي����ام  ع��ل��ى  ال��ح��ّب  ويق�صمون 

بالت�صاوي؟

الوقت حان
اأمامي اأقالم ملّونة 

واأوراق �صمراء واأخرى بي�صاء
منت�صرة على �صريري

بيلي هوليداي تر�صل
بع�ض نوتات ال�صوينغ

من �صرفة منزل مجاور
ورائحة قهوة مّرة

ت�������ص���ارع ����ص���راي���ي���ن���ي ال����غ����ارق����ة في 
المارتيني

النافذة تطّل على ُزرقة افترا�صية
وبرودة البالط النظيف

تخترق قدَمّي الحافيَتين

واأنت ل�صَت هنا ول�صَت هناك
ويدك ال تزال على اأ�صفل ظهري

وال زلُت اأبحث لك عن ا�صم ومهنة
ينا�صبان �صغفي.

�س تقمُّ
اأ�صبحُت كنبًة

تغّطيني زهور حمراء باهتة
اأتحّرك فقط ليكن�صوا الغبار تحتي 

ثقيلة اأحّدق في التلفزيون
الأختار حياتي المقبلة

قد اأ�صبح
مراآة

طاولة
اأو خ�صلة عنب.

احتراف
قدمي 

تحت �صر�صف
طاولة الطعام

تت�صّلل
بين  الق�صيرة  الم�صافة  اإل��ى  لت�صل 

�صاَقيك.
النادل

اللطيف
ال يفهم

�صبب تلعثمك.

حّجة
كاأن الحّب

وال�صم�ض  ال����رط����وب����ة  ت��ن��ا���ص��ب��ه  ال 

الحارقة 
ويحتاج اإلى طق�ض يالئمه لينمو

فكّلما ا�صتهى الظهور
ا�صتعان ب�صكل قديم

اآٍت من بالد دافئة ومن زمن ما�ٍض
حاماًل معه كفايته من اأيلول.

ل باأ�س
بخياناٍت �صغيرة

وبع�ض ممار�صاٍت �صّرية

ببداياٍت ق�صيرة
توؤّجل نهايًة و�صيكًة

باعترافاِت
امراأٍة مثلِك 

ل�صاب مثله
بحاناٍت

ترتادينها وحدك
وتغادرينها مع اأحدهم 

حاماًل معطفك
ال باأ�ض 

ل��و ن�����ص��ي��ِت ا���ص��م ���ص��ابٍّ ي��ن��ت��ظ��رك في 
غرفة الجلو�ض

لي�صاهد معك فيلماً
قولي له بب�صاطة: حبيبي.

محاولة
اليد التي تمتّد
تعلق في الهواء

وتعود خائبة
اإلى جيب ف�صتاٍن ليلكّي.

اأ�سلوب
هناك 

حيث تقف
ال اأراك

...
اأتمّناك.

طوارئ
اأطفئوا ال�صم�ض قلياًل

فبع�صنا على اأهبة االنتحار

اأبعدوا هذا الوح�ض االأ�صفر
فلوؤمه يقتل اأزهاري

اأر�صلوا بع�ض خريف فائ�ض
فالمدينة ت�صرخ �صجراً تافهاً.

ح�سرة
اأغم�صت نافذتي �صتائَرها

وحلمت بامراأة
ممّددة

على �صرير مزدوج.

و�سع موّقت
قلبك في يدي

ع�صفورك في قف�صي
وفرا�صاتي تحوم حولنا.

اعتراف
لم اأكن دائماً هنا.

دخلت تف�صياًل
وتهُت فيه.

انف�سام
الم�صافة 

بين ما اأقوله وما اأفعله
تّت�صع المراأة اأخرى.

�ستعودين اإذًا
لي�ض الأجل اأحد

وال هرباً من اأحد
�صتعودين الأنك
لم ترحلي اأبداً

والأن �صّباكاً اأبي�َض
ينتظرك

لتزرعي �صجرة تين تحته
وكالنا يعرف

اأنك ال تحّبين التين.

فقط الأجل الظّل تعودين.

ع�سر يوم اأحد
تجل�ض على الكنبة المقابلة

تقراأ في كتاب،
اأتل�ص�ض عليك 

واأنت ترتدي كنزتك الزرقاء
يها المرفوَعين، بكمَّ
ترفع فنجان القهوة

دون اأن ترفع عيَنيك،
 

ذبابة تحّدق مثلي
في يدك الحنطّية

وال�صعر الخفيف الذي يغّطيها،

ت�صع يدك على ذقنك،
لم تحلق منذ يوَمين

تقّطب  ف�����ال  ذل������������ك...  ي���ع���ج���ب���ن���ي 
حاجَبيك،

تعت�صرني الرغبة
واأنت تمّرر اأ�صابعك

فوق �صفَتيك بينما تقراأ،

اأقوم واأقف على م�صافة منك
بقدَمين حافيَتين

اأُدير لك ظهري
حاجبًة عنك نور النافذة

الذي يخترق ف�صتاني االأبي�ض
ُمظهراً ظلَّ ما ُيخفيه تحته،

... اأعرف ذلك
فالذبابة ال تزال على يدك

التي تاأكل خ�صري االآن.

قريباً  ���ص��ي�����ص��در  دي������وان  م���ن  ق�����ص��ائ��د   *
لل�صاعرة لدى »دار الغاوون«.

روال �لح�سين

احتماالت، روال الح�صين، حفر على الزنك.
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خّط م�ستقيم
م�صاكل  ال  االأق����������ّل،  ع���ل���ى 

لديك
تظّن اأنك من نف�صك تتوالد

في كّل مكان تكّونه،
مجازفاً بن�صيان اأن لك ما�صياً،

رّبما في المكان نف�صه.
غير مدرك اأنك ت�صطر

اأّي �صيء تجتازه
اإلى ن�صَفين،

اأن��ت تم�صي من دون اأن ت�صتوعب  ها 
�صيئاً،

وال اأن تعطي اأبداً...
 

اإهليجّي
اخدع نف�صك ما �صئت:

اأع����ل����م اأن������ه م����ن غ���ي���ر ال�����ص��ه��ل بلوغ 
توازنك،

كّل  على  الُمماَر�ض  ال�صغط  ه��ذا  م��ع 
نقطة فيك

من خارج عديم ال�صكل.
اأنت الذي ال تملك فيك 

نقطة ارتكاز،
اأن��ت عليه خ��الل م�صارك  ب بما  م��ع��ذَّ

كّله،
بين مركَزْين يجهل اأحدهما االآخر

عن عمٍد رّبما.
  

متوازيان
ت�صرخان في الف�صاء

الذي يريد ف�صلكما
 

ت�صرخان بقّوة
على االأقّل، �صّد الف�صاء االآخر

الذي يقطعكما اإلى اثَنين
 

كما لو كنتما
الوحيَدين اللذين لن يلتقيا...

اإلى االأبد.
 

مرّبع
كّل من اأ�صالعك

ُيعجب بنف�صه من خالل االآخرين.
 

اأين يذهب تف�صيله؟ 
نحو الذي يلم�صه

اأم نحو الذي يقابله؟
 

لكنني ن�صيت الزوايا
حيث يغ�صب الخارج

 
اإلى درجة تقتلع منك

ال�صكوك التي تولد من جديد.
 

معيَّن
مرّبع ُمتَعب

ترك نف�صه ُي�صَحب
 

لَتين من زاويَتيه المف�صَّ
الثقيلَتين باالأ�صرار.

معيَّن االآن،

وال يكّف عن
مقارنة زواياه.

 
- ماذا لو ندم

على خياره القديم؟
 

زاوية قائمة
ممنوحة
كالنهار،

 
مفتوحة
كالنهار،

 
مثقوبة، كما في الظهيرة،

بال�صوء المت�صاوي،
 

لكن فقط
حيث ترين،

 
بينما الوعيد:

ظلمة، كراهية،
فموجود في ظهِرك،

 
هذا الظهر المتجّمد، المنت�صب رغم 

ذلك
وغير البارع.

دائرة
اأخ�ٌت اأنِت،

يمكننا اأن نتفاهم،
 

اجعليني �صبيهاً،
اغلقيني؛ احب�صيني.

 
فلنتدّفاأ  ببع�صنا،

لنع�ض معاً
و... لنتاأّمل.

 
خّط هجين

نريد اأن نداعبك
اأن نلويك اأكثر

اأن نقّومك.
 

نفهم اأي�صاً اأنك 
تريد اأن تخرج من الحّيز

 
اأو اأن تلملم نف�صك

اأحياناً
 

... اأن تكون
تاريخاً واحداً فح�صب.

زاوية ُمنفرجة
من يفّكر فيِك

اإذ يبحث عن اإقامة،
اإذ يبحث عن ملجاأ؟

 
من فرط ما اأنت مفتوحة

لكّل من يريد،
 

من فرط ما ترغبين
في ا�صتقبال الماّر،

 لي�ض فيِك 
غير نداء لمن يريد

 
وخلف هذا النداء،

هة  الموجَّ �صوى �صرختك  لي�ض فيك 
اإلى نف�ِصك.

 
زاوية حاّدة

ب�صبب عجزنا عن اأن نكون دائرة
ها نحن زاوية.

 
واإن لم نع�ض في ال�صمت،

نهاجم المحيط،
 

ثم نرتاح بعد ذلك
حالمين باأن ُنغلق

 
ال�صلع االآخر

المفتوح على الغربة.

�سطح
ن، ال اأُثمَّ

ال ُيحلم بي.
 

كّل �صيء ُيلقى علّي
ُتر�صم علّي ال�صور

التي ينظر الجميع، ما عداَي، اإليها.
 

ماذا لو انفتحت؟
 
 

 نقطة
ل�صت رّبما �صوى ثمرِة

ين يلتقيان خطَّ
 

ال اأملك �صيئاً.
 

ُيقال: االنطالق من نقطة،
الو�صول اإلى نقطة.

 
ال اأعرف �صيئاً عن ذلك.

 
لكن، من

يمحوني؟
 

مثّلث حاّد الزاوية
جّيد اأنا للرق�ض،

لال�صتدارة
 

حول ركيزتي، حول قّمتي 
حول اأ�صالعي، زواياي االأخرى

 
ك ب�صكل دائم ذلك اأنني ُمحرَّ

معذَّب
 

بوا�صطة الزوايا، بوا�صطة االأ�صالع
المجموعة كيفما اّتفق

وبال م�صاواة.

كرة
اأحّبِك اأن تكوني اعتيادية

اأن تكوني ف�صاًء لنهاراتي،

لنظرتي، اإذ اأغم�ض العيَنين.
 

لي مكان فيِك،
موجود اأنا فيِك،

اأبني نف�صي.
 

ف�ي�ِك،
ما اأحّب، َمن اأحّب،

بع�ض الندم.
 

فيِك �صمٌت،
فيِك الزمن،

الذي اأقطفه، األّخ�صه.
 

الخروج منِك
يعني اأال اأكون هنا بعد اليوم،

اأال اأكون.

مثّلث مت�ساوي ال�سلَعين
لقد نجحت في فر�ض

بع�ض النظام في نف�صي.
 

لدّي القدرة على اأن اأُعجب بنف�صي.
  

 م�ستطيل
م�صتعيراً للحلم

بثقٍب في ال�صماكة
بفتحٍة في الكامد

 
نافذة فاتحة )م�صيئة( دائماً

في ال�صجون المختلفة
 

فتحة لعبور
اأو اأقّله لنظر

 
نحو النف�ض اأحياناً

بارتياح اأكبر وبكون هذه النف�ض اأكثر
 

هناك، في الجهة االأخرى
من الم�صتطيل الممنوح.

مكّعب 
م�صنوٌع كي ال يتحّرك

لي�صبح االأمر االإلزامّي المرّحب به
 

م�صنوع ليبقى مماثاًل،
مرتكزاً على اأ�صفله،

 
محتّكاً بانك�صارات
الوجوه المختلفة

التي حملتها التّيارات
 

وبزواياها التي تهاجم دائماً
من دون اأن تك�ِصر.

 
مثّلث قائم الزاوية

اأقفلت الزاوية القائمة
التي عانت من كونها مفتوحة،

بانفال�ٍض، على المغامرة.
 

اأنا م�صكٌن
حيث الحلم حّق.

غّيوفيك
ت����رج����م����ة: زي���ن���ب 

ع�ّساف
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للطائر  وق�������َت  ال 
بمنقاره  ي��ق�����ص��ط 

الرياَح لَيرى

ي�صفُع  ل���ل���ن���ور����ض  وق�������َت  ال 
بجناحه االأمواَج لياأكل

ال وقت للَجنين يق�صم الحلمَة 
ليمالأ ِقْربَته ال�صغيرة

ال وقَت لالأهّلة تر�ُصُم اأقوا�صاً 
ُج��لُّ ما نملُك  في عبثّية هي 

من معنًى

ال وقَت للطمي يرمي عباءاته 
على ال�صفاف العارية فجراً

َظهَر  ي��م��الأ  لل�صفق  وق���َت  ال 
الكوكِب بالق�صعريرة

ال وقَت للع�صب ي�صُجُد لقطرٍة 
من ماء الغمام

ال وقَت للُقبلِة ت�صهُر

ال وقَت للق�صيدِة تقوُل

ال وقَت لعابٍر بين عدَمين

ال وق��َت لمن ي�صاأُل وال يريد 
جواباً

ي�صتحيُل  ل��ل��ق�����ص��ِب  وق����َت  ال 
�َصجواً

ال وق������َت ل��ل��ح��زن ي��ب��ق��ى في 
�صريره

قب�صِة  ف����ي  ل���ّل���ي���ِل  وق������َت  ال 
عا�صَقين

ت�صيُر  ل������رم������اٍل  وق���������َت  ال 
م�صجعاً

ال وقَت لالأر�ض

ال وقَت لمهٍد بال َجنين

ال وقَت لقو�ِض قزٍح ليكون

ال وقَت للجمِل في �ُصمِّ االإبرة

ُل ال وقَت لطريٍق َت�صِ

ُل ال وقَت لوقٍت يترجَّ

َعَتمِة  ف���ي  ل�����ص��ائ��ٍر  وق�����َت  ال 
الوقت

ال وقَت الأجرا�ٍض تبكي

ال وقَت لج�صٍر في
ليٍل بارد

ال وقَت لُينبوٍع في اإحليل

ت�صطكُّ  الأ������ص�����داٍد  وق�����َت  ال 
كاأ�صنان

ال وقَت للوثن

ال وقت.

***

وقٌت لل�صماء

وقٌت للخالديَن في البراهيِن 
وفي االآيات

وقٌت للطاعِة َتبني اأبراجاً

وقٌت للُمتربِّ�صيَن

وقٌت للكلماِت َتهترُئ كالثياب

ُر وقٌت للوعِد يتحجَّ

َت�صيُر  ل���ل���م���ع���ج���زاِت  وق�������ٌت 
اأحافيَر

نوِن تحفر كهوَفها وقٌت للظُّ

ارتفاع  خلف  للبّنائيَن  وق���ٌت 
النهار

وقٌت لالأعداِء االأخوِة

وقٌت للمختوميَن مثل ر�صائَل 
ملغومة

وق��ٌت للمعلَّقيَن على �ُصرفاِت 
الجنائِن المعلَّقِة

َت��ج��يُء لُتنِقَذ  ��ِة  وق���ٌت ل��الأئ��مَّ
ثمرَة وعِدها

وقٌت لل�صا�صِة َيبنوَن كالن�صور 
اأع�صا�صاً

وادي  في  للعاّل�صيَن)*(  وق��ٌت 
الرافدين

وقٌت للمطّوفيَن فوق �صريِح 
الوقت

رِّ  وقٌت للفردو�ِض الُمقَفِل والدُّ
المكنون

وقٌت للطين المفخور

جاج الملّون وقٌت للزُّ

وقٌت لورِق الُعملة

وقٌت لل�صفدعة ت�صيُر
بقرًة

اأو ال  وق��ٌت للبرابرة يجيئوَن 
يجيئوَن

وقٌت للنائميَن في الثاّلجات

ت وقٌت لبئٍر جفَّ

وقٌت المراأٍة بال رجل

وقٌت للُّبان

وقٌت للممحاة

وق���������ٌت ل����ل���������ص����راِط ل���َي���ظ���لَّ 
م�صتقيماً

وقٌت للحّق

وقٌت لديهم

***

اأما اأنا، فال وقت، ال وقت

لدّي.

اأطلقها  ت�صمية  ال��ع��اّل���ص��ون   )*(
ال���ع���راق���ي���ون ع���ل���ى »ت�����ّج�����ار« من 
ن�����وع ج���دي���د ي��ب��ي��ع��ون االأ�����ص����رى 
ع�صابات  اإل������ى  وال��م��خ��ت��ط��ف��ي��ن 

القتل واالبتزاز.

يكتبها
�سوقي عبد �الأمير

 مخيِّب ما كتبه ف��ادي �صعد في العدد الفائت من »الغاوون« 
 - يزعم  الرنين«، حيث  »اأب��ن��اء  المعنونة  على مقالتي  تعقيباً 
ق�صيدة  ت���وازي  غربية  ق�صيدة  وج���ود   - مدر�صية  وبطريقة 

التفعيلة كمنطقة و�صطى بين الق�صيدة العمودية وق�صيدة النثر.
وجوابي �صاأجعله مدر�صياً اأي�صاً، وهو يتمّثل في الفرق الكبير بين نظاَمي 
العرو�ض العربي والغربي، حيث يقوم االأول على نظام التفعيلة، بينما 
يقوم الثاني على نظام المقطع. فكيف يكون في ال�صعر الغربي ق�صيدة 

تفعيلة وهم لي�ض لديهم تفعيلة اأ�صاًل؟!
»اأن الق�صيدة الحّرة  كّل ما جاء به ف��ادي �صعد هو راأي اجتهادّي يزعم 
حاولت  اإيقاعية  بنيات  على  متفاوتة  وب��درج��ات  ن�صوئها  منذ  الغربية 
المحافظة على �صبح تنظيم عرو�صي ما...«، وفي موقع اآخر ب�صاأن اإليوت 

يقول اإن بع�ض النّقاد �صّنفوا �صعر اإليوت باأنه »�صعر حّر، لكن لي�ض تماماً«! 
واأنا اأ�صاأل: هل »محاولة المحافظة على �صبح تنظيم عرو�صي« )وال�صعر 
التفعيلة  اأن تكون بموازاة ق�صيدة  اإل��ى  الحر »لكن لي�ض تماماً«( ترقى 
العرو�صية العربية التي ال تتقبَّل حتى التفعيلة المزدوجة، كما في بحر 
�صبيل  والب�صيط )م�صتفعلن فاعلن( على  الطويل )فعولن مفاعيلن(  
المثال، وال ت�صت�صيغ اإال التفعيلة الموّحدة في البحور ال�صافية كما في 

الكامل )متفاعلن( والرجز )م�صتفعلن(...؟
ل��الأ���ص��ف ال ي���درك ف���ادي �صعد ه��ذه ال�����ص��رام��ة االإي��ق��اع��ي��ة العرو�صية 
ودالالتها في تحديد خارطة ق�صيدة التفعيلة، ولو اأدرك ذلك الكتفى 

بال�صمت!
�س. ع. �أ
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الر�س�م والكاريكات�ر: 
عبد اهلل اأحمد

االإيرانية  الجن�صية  م�����ص��األ��ة 
للجواهري محور كتاب جديد 
للباحث العراقي عبد الح�صين 
هذه  ط���رح  فيه  يعيد  �صعبان 
وحكاية  ال�����ص��ائ��ك��ة،  ال��م�����ص��األ��ة 

رف�ض �صاطع الح�صري، مدير 
ال��م��ع��ارف ف��ي ال��ع��راق يومها، 
تعيين الجواهري مدّر�صاً للغة 
مدار�ض  اإح����دى  ف��ي  العربية 
ال���ع���راق االب��ت��دائ��ي��ة، بدعوى 
وي�صرح  ع�����رب�����ي.  غ���ي���ر  اأن�������ه 
الجواهري  اأ���ص��رة  اأن  الباحث 
التبعية  ف��ي  الت�صجيل  قبلت 
االإي���ران���ي���ة، ك��ع��ائ��الت نجفية 
كثيرة، للتخّل�ض من التجنيد 
الجي�ض  ف������ي  االإج���������ب���������اري 

العثماني.

اأث�������ار ال�������ص���اع���ر اأح����م����د ف�����وؤاد 
ن��ج��م ���ص��ّج��ة ف���ي م�����ص��ر بعد 
ت�صريحاته التي قال فيها اإن 
عبد  جمال  ال��راح��ل  الرئي�ض 
م�صموم  بمرهم  م��ات  النا�صر 

الخا�ض علي  يد مدّلكه  على 
ال��ع��ط��ي��ف��ي، وزع������م ن���ج���م اأن 
بذلك  ل��ه  اع��ت��رف  العطيفي 

اأثناء لقائهما في ال�صجن.
عن  ن��ج��م  ت�صريحات  وت��ع��ي��د 
النور  اإل��ى  النا�صر  م��وت عبد 
االأزم�����ة ال��ت��ي ف��ّج��رت��ه��ا هدى 
ج��م��ال ع��ب��د ال��ن��ا���ص��ر، عندما 
اتهمت الرئي�ض ال�صادات بقتل 
انتهت بحكم  وال��ت��ي  وال��ده��ا، 
ق���ام���ت رقّية  ب��ع��دم��ا  ���ص��ّده��ا 

ال�صادات  بمقا�صاتها.

لالأدباء  العام  »االت��ح��اد  احتّج 
وال���ك���ّت���اب ف���ي ال����ع����راق« على 
رف�ض ت�صجيل ر�صالة دكتوراه 
ح�صب  ال��ع��راق��ي  ال�صاعر  ع��ن 
كّلية  ف�����ي  ج���ع���ف���ر  ال�������ص���ي���خ  

تكريت  ج���ام���ع���ة   - ال���ت���رب���ي���ة 
خلفية  على  طائفية،  الأ�صباب 
االأ�صتاذة  اأح����د  ك��ت��ب��ه  ت��ق��ري��ر 
�صيعي  باأنه:  ال�صاعَر  ف  ُيو�صِّ
وملحد  ثانياً،  و�صيوعي  اأواًل، 
الذي  البيان  واأ���ص��اف  ث��ال��ث��اً! 
اأورده موقع »اإيالف« اأن كاتب 
ال��ت��ق��ري��ر ه���و ال��ن��اق��د محمد 
�صابر عبيد مرّجحاً اأن يكون 
والناقد  االأك����ادي����م����ي  »ه������ذا 
تقريره  ق�����ّدم  ق���د  ال���ح���داث���ي 

تمّلقاً للح�ّض الطائفي«.

من طريق الم�صادفة اكت�صف 
رم�صان  المنعم  عبد  ال�صاعر 
النثر  ق�صيدة  رائ���د  �صعر  اأن 
في  بات ممنوعاً  الحاج  اأن�صي 
)تقّدم  �صكوى  ب�صبب  م�صر، 

ُيدعى  م�������ص���ري  ����ص���اع���ر  ب���ه���ا 
محمود االأزهري(  �صّد اأعماله 
وزارة  )م���ن�������ص���ورات  ال��ك��ام��ل��ة 
ال��ث��ق��اف��ة ال��م�����ص��ري��ة(، بتهمة 

»الم�ّض بالذات االإلهية«. 
لم تاأت الم�صادرة بقرار ر�صمي 
»اأوامر«  بناًء على  مكتوب، بل 
اإدارية بدفن الكتاب بمجّلداته 
ال��ث��الث��ة ف��ي م��خ��ازن ال����وزارة 
الجمهور،  متناول  عن  بعيداً 
»االأخبار«  جريدة  اأوردت  كما 

اللبنانية. 

ُي��ف��ت��ت��ح ه���ذا ال�����ص��ه��ر معر�ض 
جديد من المتوّقع اأن ين�صف 
���ص��ورة اإل���ي���وت ك�����ص��اع��ر ثقيل 
العالقات  ومتق�ّصف في  ال��دم 
مه  يقدِّ فالمعر�ض  وال��ك��الم. 

االأدب  عن  و�صفه مدافعاً  في 
للكّتاب  حنوناً  واأب��اً  ال�صحاقي 
ر�صائل  وت��ك�����ص��ف  ال��ن��ا���ص��ئ��ي��ن. 
نا�صراً  اإليوت حين كان  كتبها 
فيبر«،  اآن�����د  ف��ي��ب��ر  »دار  ف���ي 
اأن��ه كافح مجازفاً  م��ّرة،  الأول 
ال�صلطات  غ�صب  ب��ا���ص��ت��ن��زال 
اأجل  م��ن  عليه  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 
ن�صر »نايتوود« التي ُتعتبر اأول 
رواية �صحاقية،  والتي و�صفها 
اإليوت باأنها »اآخر اإنجاز كبير 

يتحّقق في زمننا«.

الحماوة ال�صجالية الغريبة التي �صربت، منذ اأربعة 
تهداأ  ولم  وازن،  عبده  الوديع  ال�صديق  كيان  اأ�صهر، 
تتلّخ�ض  حقيقية  م�صكلة  تعي�ض  باتت  بعد،  فورتها 
في اأن جميع المعارك التي خا�صها وازن هي معارك 

االآخرين. كيف؟ لنتابع:
يرّد  )لم  اأدوني�ض،  �صّد  ق�صيدة  يو�صف  �صعدي  كتب 

اأدوني�ض( فتبّرع عبده برّد عنيف على �صعدي.
كتب جمال الغيطاني مقااًل �صّد مجلة »فكر وفن«، 
ورّد عليه رئي�ض تحرير المجّلة )لم يرّد الغيطاني( 

فتبّرع عبده برّد عنيف على »فكر وفن«.
كتب عبا�ض بي�صون منتقداً جان دايه، ورّد عليه دايه 
)لم يرّد بي�صون( فتبّرع عبده برّد عنيف على دايه.

بالنيابة  وازن،  رّد عبده  الم�صل�صالت هو  واآخ��ر هذه 
عن �صبحي حديدي، على كاريكاتير »الغاوون« حيث 
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�صبتمبر 2009(!
يفعل  ال  و»الرخي�ض«  »ال�صخيف«  الكاريكاتور  لكن 
اأكثر من انتقاد توّقف موهبة �صبحي حديدي عند 
مديح �صعر محمود دروي�ض اإلى درجة تاأليه �صاحبه 

وعبادته، ونفي كل التجارب العربية االأخرى.
يدفعه  اأو  وازن،  عبده  ال�صديق  يلعبه  ال��ذي  ال��دور 
مبتدئ  ب�صحافي  اإال  ج��دي��راً  لي�ض  االآخ����رون،  اإل��ي��ه 
ير�صى لعب دور المرافق ال�صخ�صي لدى االآخرين.

�صبحي  كاريكاتور  و�صف  ال��ذي  عبده  نن�صى،  ال  كي 
جداً  �صعيداً  ك��ان  والرخي�ض«  ب�»ال�صخيف  حديدي 

بالكاريكاتور الذي تناول بيار اأبي �صعب!

ب���ت���م���ّل���ق اأع�����م�����ى وغ���وغ���ائ���ي 
المطبق،  بالجهل  م��م��زوج��اً 
�صحافيي  اأح��������د  ا����ص���ت���ع���م���ل 
ال�صورية  »ال���ب���ع���ث«  ج���ري���دة 
لمديح رئي�صه ب�صار االأ�صد بيتاً 

من ال�صعر يقول:
»اأ�صٌد اأطّل على ال�صاآم فراعها

وكذا تكون مطالع االآ�صاِد«!
والحقيقة اأن هذا البيت الذي 
المتمّلق  ال�صحافي  يعرف  ال 
���ص��اع��َره، ي��ع��ود اإل���ى اأك��ث��ر من 
وق������د قاله  ع����ق����ود،  ث���م���ان���ي���ة 
ال��ج��ب��ل - ف���ي لحظة  ب�����دوي 
عليهما  ن��دم  وحما�صة  طي�ض 
اأ�صّد الندم الحقاً - في مديح 
الجنرال غورو عقب احتالله 

مدينة دم�صق.


